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Syfte: Syftet med denna uppsats är att analysera och 

utvärdera sambandet mellan olika aktörers 

servicegrad inom möbelbranschen och kunders 

involvering. 

Metod: Uppsatsens studie består av två delar, dels en 

kvalitativ del där intervjuer har gjorts med 

Ikea, Mio, Jysk och Studio Modern. Den andra 

delen består av kvantitativa enkäter som delats 

ut till kunder till respektive möbelbutik. 

Teori: Valda teorier presenteras samt deras relevans 

för studien. Teorierna har utgått från 

perspektiven aktör och konsument samt 

transaktions- och relationssynsättet. 

Resultat:             Det finns ett samband mellan företagens 

             servicegrad och kunders involvering. 

Slutsats:             Olika aktörer måste arbeta på olika sätt med 

             servicegraden beroende på hur involverade 

             deras kunder är och vad de efterfrågar.  
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Abstract 

Title: Service level’s relevance for various actors in 

 the furniture industry. 

Seminar date: 8 June 2010 

Course: Business administration C, Service 

management 

Authors: John Jansson, Hok-Gwan Au 

Supervisors: Hans Zimmerlund, Peter Lindelöf 

Objective: The purpose of this paper is to analyze and 

evaluate the relationship between the different 

actors’ service levels in the furniture industry 

and customer involvement. 

Method: The essay study consists of two parts. One part 

is a qualitative part where interviews have 

been made at IKEA, Mio, Jysk and Studio 

Modern. The second part consists of 

quantitative questionnaires distributed to 

customers to the furniture shop respectively. 

Theory: Selected theories are presented, as well as their 

relevance to the study. Theories have been 

chosen from the perspectives of actor and 

consumer, as well as transactional and 

relationship marketing 

Results:  There is a correlation between the service level 

 and customers´ involvement.  

Conclusion: Different actors must work in different ways 

 with the service level depending on how 

 involved their customers are and what they 

 want. 

Key words: Furniture industry, service level, involvement, 

added value, strategy. 
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Ordlista 

Servicegrad  Lagertillgänglighet (produkten i lager), 

sannolikheten att möbeln finns i lager när 

kunden efterfrågar den dvs. möjlighet att 

kunna få med möbeln hem samma 

 dag som köpet utförs. 

Möbelbutik/aktör  Butik/aktör som säljer möbler till 

privatkonsumenter. 

Service Interaktionen mellan säljare och kund. Vad

 säljaren gör och/eller erbjuder kunden för en

 positiv köpupplevelse. Exempel: personligt

 bemötande, ”prover”. 

Strategi  Ett företags handlingsplan för att klara 

konkurrensen på marknaden. 

Segment Delar av en marknad. Gemensamt för segment 

är att de finns i samma bransch men agerar 

olika utifrån preferenser i det segmentet. 

Exempel på preferenser är målgrupp. 

Informant Person som svara på intervjufrågor. 

Respondent Person som svarar på enkätfrågor. 
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1 Introduktionskapitel 

Den här uppsatsen handlar om servicegradens betydelse för olika aktörer inom 

möbelbranschen. Det inledande kapitlet börjar med en förförståelse om fenomenet Ikea, hur 

de har kommit att dominera marknaden. Sedan kommer en beskrivning om möbelbranschens 

utveckling och hur den ser ut idag.  

 

1.1  Förförståelse 

Lewis (2006) skriver i sin bok ”Fenomenet Ikea” att Ikea är ett varumärke som ger dig 

möjlighet att förverkliga dig själv, ”Vi använder våra hem för att framhäva vår personliga 

identitet”. Hon skriver vidare att förr i tiden så ärvde man oftast sina möbler men i och med 

Ikea så har möbler blivit något av ”slit- och slängvaror” (Lewis, 2006). I sin bok beskriver 

Lewis vad som är Ikea-konceptet; lekrummen vid ingången i varje varuhus, utflyktsmålet och 

varuhusets arkitektur och design som gör att kunderna alltid kommer ut från Ikea med en 

kasse i handen (Lewis, 2006). En annan sak som är typiskt Ikea är de platta paketen och det 

faktum att man kan hämta sina produkter själv i ett ”tag-själv-lager”. Ikeas koncept har 

bidragit till deras stora framgång. Lewis skriver i slutet av sin bok att det man kan lära sig av 

fenomenet Ikea är att aldrig slå sig till ro, det finns alltid mer att göra (Lewis, 2006). Det är 

nog med det mottot som lett Ikea dit de är idag, marknadsledare som har en större tillväxt än 

marknaden har totalt.  

 

1.2  Bakgrund 

På 1900-talets början, innan möbelbranschen industrialiserades, var det främst snickerier och 

hantverkare som stod för möbeltillverkningen, främst småföretagare. De främsta fanns i de 

mindre städerna i Sveriges södra delar så som Småland, Västergötland och Skåne. En samling 

av snickerier och hantverkare gick ihop och bildade Sveriges Stol- och Möbelindustriförbund 

1914, idag är de Trä- och Möbelindustriförbundet och är en del av Svenskt näringsliv sedan 

2002. Industrialiseringen av möbelbranschen startade igång i takt med att allt fler människor 

flyttade från landsbygden och in till städerna. Efterfrågan på möbler ökade jämfört med 

tidigare och det innebar att produktionen skulle öka och att hantverket inte skulle räcka till 

utan man behövde producera i stor skala. Man började tillverka innan beställningar kom in, 

just för att möta efterfrågan (Arwidson, 2006).  
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Ytterligare ett bidrag till den ökade efterfrågan var uppbyggnaden av Europa efter andra 

världskriget. Då Sverige inte var lika krigsdrabbat jämfört med övriga Europa var den svenska 

maskinparken inte negativt påverkad och produktionen har inte hindrats. Däremot var det 

främst livsnödvändiga produkter och mat som låg i centrum under Europas uppbyggnad. 

Möbler var inte den högsta prioriteringen men hämtade sig snart när fler byggnader och hus 

uppfördes. Den rådande högkonjunkturen gjorde det lätt för nya aktörer att ta sig in på 

marknaden. Det var i detta skede som Ikea gjorde sitt intåg på marknaden (Arwidson, 2006).  

 

Mellan 1965 och 1970 byggde man i Sverige allt fler bostäder i förorterna, de så kallade 

miljonprogrammen, då allt fler människor ville flytta in till städerna. Efterfrågan på möbler 

ökade ytterligare. Bostadssituationen förändrades till det bättre, tidigare bodde de flesta i ett 

rum men i takt med att bostadssituationen förbättrades fick många fler rum att bo i och nu 

ville folk visa upp sina hem i allt större utsträckning än tidigare (Arwidson, 2006).  

 

Idag samsas stora möbelvaruhus med mindre personliga möbelbutiker. Aktörerna inom 

möbelbranschen kan delas in i tre olika segment; stora, mellan och små aktörer. Beroende på i 

vilket segment som aktören befinner sig i finns det olika medel för att möta konkurrensen på 

marknaden. Inom segmentet stora aktörer finner vi Ikea med närmare hälften av 

marknadsandelen. I nästa segment finner vi aktörer som Jysk Bäddlager och Mio. De små 

aktörerna utgörs av små lokala möbelhandlare (Sveriges Möbelhandlare).  

 

Figur 1.1 visar att Ikea har 48, 2 % av den svenska möbelmarknaden följt av Jysk Bäddlager 

som har 8,5 % och Mio med 6,6 %. De små aktörerna utgör mindre än 1 % av marknaden. 

Möbelhandeln totalt stod 2008 för 9,9 procent av marknaden inom sällanköpshandeln. Idag är 

siffran ungefär densamma. 
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Figur 1.1. Marknadsandelar för möbelhandelns segment 2008. (Sveriges Möbelhandlare, 2009). 

 

         Möbelbranschen har utvecklats till olika aktörer med olika krav och olika 

förutsättningar på marknaden. 

 

Det ökade utbudet av produkter och tjänster har gjort att konsumenten har allt fler 

valmöjligheter och ställer därmed högre krav på till exempel kvalitet och leveransprecision. 

Finns inte produkten som kunden efterfrågar finns det ofta liknande produkter med samma 

egenskaper hos en konkurrent och kunden kan då gå vidare och göra sitt inköp i en annan 

butik eller hos en annan aktör. Att kunna erbjuda kunden en produkt när hon efterfrågar den 

ställer höga krav på ett fungerande varuflöde. Figur 1.2 nedan kan man se hur kostnader har 

fördelat sig från produktion till logistik mellan år 1900 och år 2000 (Storhagen, 2003).  

0

10

20

30

40

50

60

Ikea Jysk bäddlager Mio Små möbelhandlare

Marknadsandelar i procent% 



4 

 

 

Figur 1.2. Omfördelning av kostnaderna mellan produktion och logistik. (Storhagen, N. 2003) 

 

Från början var det de små snickerierna och hantverkarna som tillverkade efter order lokalt i 

städerna, då var produktionen den största kostnadsposten (Storhagen, 2003) (Arwidson, 

2006). Idag är det få och stora aktörer som köper in möbler av tillverkare som tillverkar efter 

förväntad försäljning. De stora varuhusen och butikerna lagrar produkterna för att kunden ska 

kunna få hem produkten direkt. Skalfördelar har därmed uppnåtts i produktionen men har 

gjort att kostnader för logistik har ökat. Eftersom man inte vill binda kapital i onödan så gäller 

det att till exempel ha hög precision i leveranserna (Informant 1, Ikea 2010).  

 

Storhagen (2003) antyder att det är intressant att först fastställa vad kunderna uppfattar som 

service och vad de inte uppfattar som service. Han fortsätter också med att det finns två nivåer 

av service; den ena är kärnservice vilket är den service som kunden tar för given, den andra är 

perifer service vilket är den service som kunden inte tar för given. Det är i den perifera 

servicen som ett företag kan få konkurrensfördelar. Dessa är tankegångar som har växt fram 

inom området service management men som går att utnyttja också inom logistiken. 

 

         Olika aktörer har olika servicegrader med olika betydelse. 

 

Olika aktörer inom möbelbranschen arbetar olika med servicegraden. De största aktörerna har 

sina varor lagerförda för snabb leverans medan de mindre aktörerna tillverkar efter order 

(Informant 1, Ikea 2010) (Informant 4, Studio Modern 2010). I och med att olika aktörer 
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befinner sig inom olika marknadssegment är det viktigt att finna den servicegrad som passar 

varje enskild aktör bäst.  

 

         Varje aktör på marknaden måste skapa ett högre värde än sina konkurrenter, det gäller 

att skapa olika fördelar gentemot kunden med olika grad av samförstånd.  

 

1.3  Problemdiskussion 

Idag har möbelbranschen utvecklats till olika aktörer med olika krav och olika förutsättningar 

på marknaden. De olika aktörerna har olika servicegrad med olika betydelse. Några arbetar 

med en hög servicegrad för att kunna leverera direkt till kund och andra har en låg 

servicegrad. För en del aktörer kan det vara ett starkt konkurrensmedel medan det för andra är 

av mindre vikt att arbeta med en hög servicegrad då det finns andra konkurrensmedel som är 

mer betydande. Varje aktör på marknaden måste skapa ett högre värde än sina konkurrenter, 

det gäller att skapa olika fördelar gentemot kunden med olika grad av samförstånd. Det är 

viktigt för aktörerna att anpassa servicegraden mot kund och hitta en balans mellan 

lagerhållningskostnaderna och det mervärde som det kan ge kunden.  

 

1.4  Problemformulering 

Vilken betydelse har servicegraden för olika aktörer inom möbelbranschen? 

 

1.5   Syfte 

Analysera och utvärdera sambandet mellan olika aktörers servicegrad inom möbelbranschen 

och kunders involvering. 

 

1.6  Perspektiv 

Då studien behandlar både aktörer och kunder är det två perspektiv som författarna utgår från, 

företagsperspektivet och kundperspektivet. Dessa två perspektiv kommer att ställas mot 

varandra för att se om det finns något samband. Detta innebär att metoden kommer att ha två 

utgångspunkter och kommer därmed att anpassas efter dessa två perspektiv. Syntesen i 

teorikapitlet kommer således att beskrivas från två sidor.  

 

1.7  Avgränsningar 
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Studien för uppsatsen har genomförts på företag inom möbelbranschen i Stockholmsregionen. 

De företag som studerats är Ikea, Mio, Jysk och Studio Modern samt deras kunder. Studien 

kommer att utföras med inriktning på servicegraden.  
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2 Metodkapitel 

Det här kapitlet beskriver hur studien har genomförts. Kapitlet tar upp studiens karaktär samt 

tillvägagångssätt och strategier som använts för att samla in empirisk data. 

 

2.1 Strategi 

2.1.1 Relevant för denna studie 

Studien utfördes under en begränsad tidsperiod och ett lämpligt tillvägagångssätt var att göra 

en tvärsnittsundersökning. Studien har två perspektiv, företagsperspektivet samt 

kundperspektivet och dessa studeras med hjälp av surveyundersökningar. För att belysa 

företagsperspektivet gjordes intervjuer med logistikansvariga eller butikschefer/ägare på 

företagen för att se vilken servicegrad de har och hur de arbetar med den. För att belysa 

kundperspektivet användes det en kundenkät, för att se hur kunderna ser servicegraden som 

ett mervärde samt hur pass involverade de är i sin köpprocess. Sedan har dessa ställts mot 

varandra för att se om det funnits något samband. 

2.1.2 Tvärsnittsunderökning 

Det är viktigt att ha i åtanke hur mycket tid man har för att utföra en undersökning vid val av 

tillvägagångssätt (Johannessen & Tufte, 2003). Vid relativt kort tid för att utföra 

undersökningen är en tvärsnittsundersökning ett bra val. Denna undersökning görs vid en 

tidpunkt, genom enstaka undersökningar. Nackdelen med en tvärsnittsundersökning är att det 

är svårt att säga något om en längre tidsutveckling (Johannessen & Tufte, 2003). 

2.1.3 Surveyundersökning 

Enligt Denscombe (2008) är forskningsstrategin ett tillvägagångssätt och inte en 

forskningsmetod. Surveyundersökningar har enligt Denscombe (2008) utvecklats till ett av det 

vanligaste tillvägagångssättet bland samhällsforskare. Forskaren kan använda sig av olika 

metoder: intervjuer, frågeformulär, observationer eller skriftliga källor (Denscombe, 2008) 
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2.2 Vetenskapsteori 

2.2.1 Relevant för denna studie 

Denna studie utfördes via en kvantitativ och en kvalitativ undersökning. All data tolkades 

positivistiskt. 

2.2.2 Positivism 

Positivismen är naturkunskapens ideal och har sin grund i denna (Denscombe, 2008). 

Positivisten menar att vetenskapen ska byggas upp runt ”hård fakta”, det vill säga forskaren 

ska distansera sig från forskningen och inte låta känslor och traditioner spegla resultatet och 

tolkningen. Positivisten iakttar ett fenomen och tolkar det sedan logiskt. Det vi uppfattar samt 

det som vi genom logik kan räkna ut är de två källor som positivismen använder sig av 

(Thurén, 2007). 

 

2.3 Forskningsansats 

2.3.1 Relevant för denna studie 

Studien utgick från den deduktiva ansatsen då utgångspunkten blir befintliga teorier som 

sedan testas med empirisk data. Det görs en specifik utsaga om ett fenomen, den mer 

generella utsagan om fenomenet måste kompletteras med en djupare hypotesprövning och ett 

större underlag, det vill säga en mer induktiv ansats, vilket inte var aktuellt för denna studie.  

2.3.2 Deduktiv 

Att deducera innebär att gå från teori till empiri (Johannessen & Tufte, 2003). Så länge det 

dras logiska slutsatser så anses resultatet vara giltigt även om det i verkligheten inte stämmer. 

Däremot gäller det att vara kritisk till resultatet eftersom den premiss som sätts upp inte 

behöver vara sanningsenlig (Thurén, 2007). Thurén (2007) tar upp följande exempel: 

 

”Premiss: Alla människor har fyra armar. 

Premiss: Jag är en människa. 

Slutsats: Jag har fyra armar.” 

 

Detta är en giltig deduktion men är naturligtvis inte sanningsenlig utan det handlar om att ha 

premisser som är sanna (Thurén, 2007). 
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2.3.3 Generaliserbarhet 

Som stycke 2.3.1 antyder har denna studie en låg generaliserbarhet eftersom undersökningen 

ger en specifik utsago om ett fenomen och saknar den bredd som krävs för en generalisering. 

Om kunderna i Stockholmsregionen är låginvolverade kan det vara så att de är 

höginvolverade i en annan region eller att aktörerna arbetar med servicegraden olika beroende 

på var i landet de finns. 

 

2.4 Datainsamling 

2.4.1 Relevant för denna studie 

Studien utfördes med både kvalitativa och kvantitativa metoder. De kvalitativa data som 

samlats in utgår från ett företagsperspektiv och insamlandet har skett genom intervjuer med 

olika aktörer inom möbelbranschen för att undersöka hur de arbetar med servicegraden i sin 

organisation. Samma underlag för intervjufrågor ställdes till valda aktörer. Kvantitativa data 

som samlades in har ett kundperspektiv och insamlandet skedde via enkäter till de valda 

aktörernas kunder för att se hur involverade de är samt vad som är viktigast för dem när de 

väljer möbelbutik. För att kunna ställa kund- och aktörsperspektivet mot varandra har olika 

värden tagits fram via kvalitativa metoder som sedan omformulerats till kvantitativa termer 

för att kunna speglas mot enkätsvaren från kund. 

 

Intervjuerna var semistrukturerade då det gav tillfälle till kompletterande frågor och mer 

djupgående svar från informanterna. 

 

Faktainsamlingen gjordes via Internet och litteratur. Intervjuerna med aktörerna i 

möbelbranschen och enkätsvar från deras kunder gav oss olika perspektiv på fenomenet. 

Dessa ställdes sedan mot varandra för att se om det fanns ett samband mellan servicegraden 

och kundernas involvering. 

2.4.2 Kvalitativ ansats 

Den kvalitativa ansatsen arbetar med så kallad mjuka data. Data kan exempelvis vara texter, 

ljud eller bilder. Det insamlade materialet ska klassificeras, bearbetas och tolkas för att ge det 

insamlade data ett meningsinnehåll. Intervjuer med öppna svar är exempel på kvalitativ data 

(Johannessen & Tufte, 2003) 
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2.4.3 Kvantitativ ansats 

Insamling av kvantitativ data, så kallad hård data, sker exempelvis genom frågeformulär med 

färdiga frågor och svarsalternativ. Dessa består av operationaliserade variabler som sedan kan 

användas till statistiska uträkningar och analyser (Johannessen & Tufte, 2003). 

2.4.4 Semistrukturerade intervjuer 

Denna typ av intervju ger större handlingsfrihet hos både intervjuaren och informanten 

jämfört med en strukturerad intervju. Intervjuobjektet ges tillåtelse att svara med egna termer 

istället för att varje fråga måste besvaras på samma sätt av alla. Även om den 

semistrukturerade intervjun ger mer spelrum så ska den ändå varas så pass strukturerad att det 

går att jämföra svaren med varandra (May, 2001). 

 

  



11 

 

2.5 Giltighet 

2.5.1 Relevant för denna studie 

Validiteten anses vara uppnådd i studien. Detta då intervjuer blandats med enkäter. Analyser 

gjordes om hur aktörerna arbetar med servicegraden för att spegla det mot hur kunderna vill 

ha det. Detta ger ett tydligt underlag för vidare analys och det som ämnades mätas blev mätt. 

 

Reliabiliteten anses dock inte vara lika hög eftersom branschen hela tiden förändras och 

undersökningen begränsades till ett visst geografiskt område. Skulle denna undersökning 

göras om med samma frågor är sannolikheten att svaren blir annorlunda inte helt uteslutet och 

därmed kan en hög reliabilitet inte uppnås.  

2.5.2 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet handlar om att de mätningar som görs verkligen är korrekt utförda och att en 

forskare kan göra om samma underökning och uppnå samma resultat. Validitet handlar om att 

undersöka det som verkligen ska undersökas (Thurén, 2007). 

2.5.3 Urval 

Intressant för denna studie var att ställa de olika möbelaktörerna mot varandra, se deras 

likheter och skillnader. I segmenten stora, mellan och små identifierades fyra aktörer; Ikea, 

Mio, Jysk och Studio Modern. Ikea var representativt för de stora, Mio och Jysk var 

representativt för mellan och Studio Modern var representativt för de små. Det var dessa 

aktörer som deltog i intervjun och enkäterna riktades till deras kunder. 

 

2.6 Källkritik 

Den litteratur som använts anses vara tillförlitlig då det finns en teoretisk förankring i denna 

litteratur. De elektroniska källorna är mindre tillförlitliga då det kan vara svårt att kontrollera 

dess innehåll och teoretiska förankring. De för studien muntliga källor anses vara tillförlitliga 

och varje intervju spelades in för att återges ordagrant.    
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Servicegrad

KonsumenterAktörer

3 Teorikapitel 

Detta kapitel tar upp de teorier som är relevanta för studien. Studien handlar om hur stor 

betydelse servicegraden har för olika aktörer inom möbelbranschen. Det är två perspektiv 

som teorierna ska belysa, företagsperspektivet och kundperspektivet. Kapitlet inleds med en 

figur och en beskrivning om hur möbelbranschen och dess aktörer har för relation till 

varandra. I slutet av detta kapitel visas syntesen för studien samt den teoretiska 

referensramen. 

 

3.1 Inledning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.1 ovan beskriver hur relationen ser ut mellan aktörer, kunder samt servicegraden som 

konkurrensmedel. Relationen som sådan är hur aktörer arbetar med servicegraden och hur 

kunder upplever resultatet av det arbetet. Möbelbranschen har utvecklats till att inrymma olika 

aktörer med olika krav och olika förutsättningar på marknaden. 

 

3.2 Teorislinga 

De fyra första teorierna är inriktade mot företagsperspektivet och de tre sista är inriktade mot 

konsumentperspektivet. Dessa teorier används för att undersöka och mäta servicegradens 

betydelse och kunders involvering. 

 

Figur 3.1. Egen modell som visar denna studies utgångspunkt och sambandet mellan varje del.  
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Av bakgrunden framgår att möbelbranschen kan delas in i tre olika marknadssegment; stora, 

mellan och små. Det innebär att olika segment har olika kundgrupper som har olika 

efterfrågan och aktörerna har olika förutsättningar för att tillfredsställa dessa. Såsom 

marknaden ser ut idag är det inte alltid lätt för de icke-marknadsledande att slå sig in och ta 

till sig marknadsandelar. De olika aktörernas affärsidéer är en grund för deras verksamhet. 

Den visar vilken riktning företaget har och är en inspiration till det löpande arbetet. Med en 

starkt inrotad affärsidé kan man uppnå dominans i sitt revir. 

 

Olika aktörer har olika förutsättningar för att möta konkurrensen på marknaden. För att 

undersöka de olika aktörernas konkurrensstrategier används Porters tre generella 

konkurrensstrategier.  

 

Servicegrad är lagertillgänglighet och har betydelse för att tillfredsställa kunders efterfrågan 

till produkter. Att ha en hög servicegrad leder till högre kapitalkostnader men kan vara ett 

mervärde för kunden. Det är viktigt att poängtera att servicegrad i denna uppsatts är synonymt 

med lagertillgänglighet och ska inte förväxlas med andra serviceelement. För att mäta 

aktörernas olika servicegrad ställs frågor kring detta under intervjuerna. 

 

För en del aktörer kan servicegraden vara av stor vikt medan det för andra aktörer är av 

mindre vikt. Även för kunden har servicegraden olika betydelse, några vill ha produkten 

levererad omedelbart och andra kan tänka sig vänta med leverans. Lumsdens (2006) 

viktutförandematris används för att se vikten av utförandet jämfört med konkurrenterna vad 

gäller servicegraden och det sätts sedan i relation till hur viktigt det är för kunden. Den ger då 

svar på hur väl företagen arbetar med servicegraden gentemot kunders förväntningar och 

önskemål. 

 

Såsom möbelbranschen ser ut idag så måste varje aktör ha något att erbjuda som är unikt för 

dem. Mervärde till kund kan vara låga priser (transaktionsmarknadsföring) eller en upplevelse 

som ingen annan kan erbjuda, exempelvis i form av personligt engagemang från säljarnas sida 

(relationsmarknadsföring). Undersökningen om servicegradens betydelse för de olika 

aktörerna på marknaden hör också samman med kunders upplevelser av den aktiviteten. 

Teorin om mervärde undersöker vad som är ett mervärde för kunderna till respektive aktör. 

Engagemanget hos kunden benämns involvering och är indelad i höginvolverad och 

låginvolverad. En höginvolverad kund har ofta en personlig relevans till den produkt denne 
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köper eller till företaget som står bakom produkten. Till skillnad från en låginvolverad kund 

som handlar där priset är lågt och där produkterna alltid finns tillgängliga. Involveringsteorin 

kommer användas för att undersöka hur involverade kunder är när de handlar möbler. 

Kundlojalitet studeras inte separat då den är en del av involveringsteorin. 

 

3.3 Teoretiskt perspektiv 

Processen för att skapa värde för kunder ser olika ut i transaktions- och relationsperspektivet.  

3.3.1 Transaktionssynsättet 

Transaktionssynsättet handlar om utbytet mellan säljare och kund. Inom transaktionssynsättet 

skapas värdet i förväg åt kunden. Genom marknadsundersökningar skapas det i förväg ett 

segment för produkterna med potentiella kunder (Grönroos, 2008), kommunikationen är med 

andra ord enkelriktad, säljare till köpare. Enligt Gummeson (2008) är transaktionssynsättet 

engångsförsäljning. Kunderna förväntas inte komma tillbaka, trots att de redan har gjort ett 

flertal köp. Transaktionen är en engångsföreteelse där relationen tar slut efter ett fullbordat 

utbyte. Det finns inget minne eller sentimentalitet i transaktionen. De klassiska 4Pna, pris, 

produkt, plats och påverkan, är transaktionssynsättets fokus. Transaktionssynsättet har inte 

som strategi att skapa lojalitet även om det är möjligt (Gummesson, 2008). 

3.3.2 Relationssynsättet 

Relationssynsättet är motsatsen till transaktionssynsättet. Till skillnad från 

transaktionssynsättet skapas värdet gemensamt med kunden, genom interaktion i olika 

processer. Gummesson (2008) skriver att det inom relationssynsättet är strategin att skapa 

lojalitet och det är inte själva utbytet som är det primära utan fokus ligger på att arbeta aktivt 

med de värdeskapande processer som sker tillsammans med kund. Här är kommunikationen 

dubbelriktad. 

3.3.3 Relevans för denna studie 

Dessa två perspektiv är viktiga att ha med i denna studie för att se hur aktörerna arbetar 

utifrån olika perspektiv. Dessa två perspektiv är nära kopplat till involveringsteorin. En viktig 

faktor att undersöka för denna studie blir då om aktörerna arbetar med kunden som ett objekt 

och har enkelriktad kommunikation och lagerför varorna för att kunden snabbt ska kunna få 

hem sin produkt. Å andra sidan blir det viktigt att undersöka om aktörerna istället arbetar 

aktivt med de värdeskapande processerna och istället för att lagerföra varorna ger kunden en 

unikhetskänsla genom att leverera till exempel en soffa några veckor efter beställning för att 
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kunden ska få känslan av att soffan är unik och tillverkats enbart till henne som en produkt av 

hela den värdeskapande processen som kunden gått igenom. 

 

3.4 Teoretisk genomgång 

3.4.1 Affärsidé  

I sin bok Skapande företagsledning skriver Normann (1993) om en affärsidé som ett system 

för dominans. Det finns sex punkter som karaktäriserar en affärsidé: 

 Affärsidén är ett slags uttryck för helheten i ett system. 

 Det finns flera nivåer som ingår i en affärsidé; den nisch i omgivningen som företaget 

dominerar – dess revir, de produkter som erbjuds reviret, och de resurser och interna 

förhållanden i företaget som gör dominansen möjlig. 

 En affärsidé existerar inte förrän den är förverkligad, det vill säga affärsidén är det 

faktiska förhållande i vilket företaget opererar. 

 ”Överlägset kunnande” och ”överlägsen förmåga” är representerade i affärsidén och 

ska finnas ”förkroppsligad” i företagets organisatoriska struktur och hos dess 

signifikanta aktörer. 

 Affärsidén är svår att imitera på grund av sin komplexitet. Samtidigt kan den också 

vara svår att ”förkroppsliga” i organisationen. 

 En affärsidé kan liknas vid ett komplicerat och väloljat maskineri, där alla delar passar 

till varandra och bidrar till helheten. 

Funktionaliteten med affärsidén är att hela organisationen ska kännas vid den och att alla 

arbetar mot ett gemensamt mål.  

 

Relevans för studien 

Såsom beskrivet i teorin ovan är det viktigt med en etablerad affärsidé och inte minst inom 

företaget. Affärsidén är av central betydelse för att verksamheten ska gå åt rätt och samma 

håll. Genom att studera affärsidén kan vi i den här studien se i vilken riktning de olika 

aktörerna har valt arbeta på marknaden och vad deras vision är. 

3.4.2 Konkurrensstrategi 

Enligt Porter (1998) finns det tre generella strategier som kan användas för att skapa en 

försvarbar ställning på lång sikt och överträffa konkurrenterna i en bransch. Dessa tre 
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strategier kan användas var för sig eller i kombination med varandra. De tre basstrategierna är 

kostnadsöverlägsenhet, differentiering och fokusering. 

 

Kostnadsöverlägsenhet 

Innebörden i denna strategi är att nå överlägsen kostnadsstruktur i en bransch genom en rad 

funktionella program inriktade på detta primära mål. Detta innebär kostnadsreduktioner i form 

av bland annat sträng kontroll av driftkostnader och allmänna omkostnader samt 

kostnadsminimering på områden som forskning och utveckling, personlig försäljning och 

reklam. Genomgående för hela strategin är att hålla en lägre kostnad än konkurrenterna. 

 

Differentiering 

Strategins innebörd är att erbjuda och skapa något som totalt sett uppfattas som något unikt i 

branschen, detta kan vara en produkt eller en tjänst. Differentiering bör inte vara enbart för 

den enskilda produkten utan företagen bör differentiera sig längs fler dimensioner. 

Exempelvis Caterpillar Tractor som förutom att vara känd för sitt återförsäljarnät och 

reservdelsförsörjning också är känd för sina högkvalitativa och slitstarka produkter. Detta 

innebär inte att företagen kan försumma sina kostnader, det innebär bara att kostnad inte är 

det primära strategiska målet. 

 

Fokusering 

Till skillnad från kostnadsöverlägsenhet och differentiering som fokuserar på att nå ett mål i 

branschen totalt så handlar fokusering om att tillgodose en särskild målgrupp. Målgruppen 

kan vara en viss köpargrupp, ett segment av sortimentet eller en geografisk marknad. 

Strategin utgår från antagandet att företag genom fokusering är mer konkurrenskraftig än sina 

konkurrenter som har en bredare inriktning. 

 

Gemensamt för både differentiering och fokusering är att de är begränsade till en viss andel av 

den totala marknaden. Detta kan innebära att företag får avstå från att ha en total 

kostnadsöverlägsenhet (Porter, 1998). 

 

Relevans för studien 

De faktorer som ska belysas utifrån företagsperspektivet är vilka strategier aktörerna använder 

sig av för att möta konkurrensen på marknaden. Aktörerna har antingen en lågprisstrategi eller 

en strategi där de försöker vara unika. De kan också fokusera helt på en enda målgrupp eller 
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geografisk marknad. Då möbelbranschen har utvecklats till att se ut som den gör idag med 

Ikea som dominant på marknaden så är det intressant för denna studie att se hur de olika 

aktörerna har valt att konkurrera med varandra sinsemellan. 

3.4.3 Servicegrad 

Lumsden (2006) definierar servicegrad som förmågan att leverera direkt från lager. Det kallas 

ibland också för lagertillgänglighet. Servicegraden är ett serviceelement som kan mätas i 

exakta tal. Serivicegrad är en del av leveransservicen. Storhagen (2003) har liknande 

benämning på servicegrad. Han beskriver den som lagertillgänglighet, vilket betyder 

sannolikheten att produkten finns i lager. Begreppet är ett av många inom 

leveransserviceelementen. Nästintill samma definition återfinns hos Virum et al (2003) där de 

skriver att servicegrad är sannolikheten att produkten finns i lager när den efterfrågas. 

Servicegraden uttrycks oftast i procent, till exempel att servicegraden är 90 %, vilket då 

innebär att produkten som efterfrågas ska kunna levereras direkt från lagret i 90 fall av 100 

(Storhagen, 2003). Servicegrad kopplas ofta samman med säkerhetslager. Storhagen (2003) 

skriver att ett säkerhetslager, eller buffertlager som det också kallas, är till för att gardera sig 

mot störningar. Detta är inte så vanligt i praktiken men är ändå nödvändigt. Hur stort 

säkerhetslagret bör vara bestämt av en känslighetsanalys där man analyserar vilka störningar 

som kan tänkas uppkomma, exempelvis administrativa störningar samt leveranssäkerheten 

hos företagets olika leverantörer. Storhagen skriver vidare att för att nå en hundraprocentig 

lagertillgänglighet krävs ett oändligt säkerhetslager. Med tanke på de kostnader som uppstår 

är detta inte optimalt. Därför får man prioritera så att inte alla produktgrupper har lika stort 

säkerhetslager och därmed hög lagertillgänglighet (servicegrad). Lumsden (2006) menar att 

det binds kapital när produkter är vilande, det vill säga bara ligger i lager. Därför är det viktigt 

att ha ett kontinuerligt flöde på sina produkter så att man undviker kapitalbindningen. Finns 

det inga produkter tillgängliga för kunden direkt när denne efterfrågar detta är servicegraden 0 

%.  

Relevans för studien 

Då servicegrad är den primära faktorn som vi studerar är det lämpligt att ha en 

begreppsdefinition här. Det måste finnas ett motiv till att ha en hög servicegrad då det binder 

kapital. Vilken servicegrad de olika aktörerna har är den faktor som ska belysas utifrån 

företagsperspektivet för att veta om aktören arbetar aktivt med en hög servicegrad samt i 

vilken utsträckning. Faktor utifrån kundens perspektiv är huruvida kunden upplever 
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servicegraden som ett mervärde. För aktörerna är en hög servicegrad en kostnad men för 

kunden kan det vara ett mervärde. 

3.4.4 Viktutförandematris 

Enligt Lumsden (2006) är ”viktutförandematrisen ett hjälpmedel för att analysera hur väl 

företaget presterar jämfört med konkurrenterna och med avseende på olika faktorer ur 

kundens synvinkel”. Matrisen är indelat i fyra zoner: överkonsumtion, lämplig, förbättra och 

omgående åtgärd. Dessa zoner beskriver hur företaget ligger till i sina prestationer jämfört 

med konkurrenterna. Presterar man mer än vad kunder efterfrågar så blir det överkonsumtion 

av företagets resurser och det är oftast inte lönsamt för företaget att ligga i denna zon. De 

faktorer som kunderna anser mindre viktiga bör inte företaget lägga allt för mycket resurser 

på utan det är tillräckligt att lägga sig på samma nivå som konkurrenterna (zon lämplig). När 

företaget är i zon Förbättra innebär det att prioritera de faktorer som är ordervinnande, det 

vill säga uppmärksamma faktorer som kunder efterfrågar och förstärka dessa prestationer. 

Omgående åtgärd är prestationer som måste åtgärdas omgående då kunderna efterfrågar en 

viss prestation som inte finns hos företaget men som finns hos konkurrenterna. Detta är en 

kortsiktig lösning för att kunna ta sig in i zonen högre upp (Lumsden, 2006). 

 

Figur 3.2. Matrisen består av två axlar (X och Y), X-axeln mäter hur viktigt ett visst serviceelement är för 

kunderna. Y-axeln mäter hur väl företaget utför dessa serviceelement jämfört med konkurrenter (Lumsden, 

2006). 
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Relevans för studien 

Viktutförandematrisen är ett viktigt redskap för företag vid planering av resurser. Såsom 

teorin beskriver är det inte lönsamt för ett företag att vara för högt upp i matrisen eller för 

långt ner i matrisen. Matrisen är ett verktyg för att mäta den faktiska prestationen ett företag 

gör och på så sätt utvärdera om prestationerna ligger i linje med det kunderna efterfrågar. För 

denna studie är det en lämplig teori i och med att det då kan mätas om de olika aktörernas 

servicegrad ligger inom rätt prestationsnivå utifrån vad kunderna faktiskt efterfrågar. Från 

företagsperspektivet är det i den här studien viktigt att belysa hur aktörerna inom 

möbelbranschen arbetar med servicegraden i butiksverksamheten. Med avseende på detta är 

det utifrån kundperspektivet viktigt att undersöka servicegradens vikt för kund. Svaren från 

aktörer respektive kund markeras sedan i matrisen för att se i vilken zon de olika aktörerna 

befinner sig i. 

3.4.5 Mervärde 

Mervärde är det tillägg som ligger utanför den så kallade kärnprodukten som kunder faktiskt 

betalar för. Mervärde ingår i det som kallas för kundupplevt värde enligt (Grönroos, 2008). 

Det handlar genomgående om upplevelser och vad kunder upplever som värde. 

 

Grönroos (2008) skriver: ”Kärnvärdet ställer de fördelar som en kärnlösning innebär i 

förhållande till det pris som betalas för lösningen. Mervärde är värdet av tilläggstjänster i 

relationen i förhållande till relationskostnader som uppstår med tiden”. Viktigt att notera är att 

mervärde kan vara positivt och negativt. Ett negativt mervärde är en värdeförstörare och 

uttrycker sig i form av exempelvis inkompetent personal, försenade leveranser, felaktiga 

fakturor och dålig klagomålshantering. Något som Grönroos (2008) tycker att företag har 

problem med är att avgöra vilka tjänster som är verkligt värdefulla för kunderna och som 

tillför något till deras upplevda värde. Enligt Grönroos (2008) är det mer effektivt att förbättra 

de tjänster som redan erbjuds till kunder istället för att skapa någonting nytt.  

 

Relevans för studien 

Mervärde för denna studie kan användas som mått för hur kunder upplever en aktörs 

prestationer utöver själva produkten. Vidare är det av betydelse då det kan ge svar på vad 

kunder faktiskt efterfrågar med hänsyn till just servicegrad. Ur ett företagsperspektiv är det av 

intresse att ha tillfredsställda kunder . Att erbjuda mervärde till kund på ett sätt som inte 
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konkurrenter kan ger ett visst övertag. Intressant för studien är att studera hur stor betydelse 

servicegraden har för en kund och vad kunden själv beskriver som mervärde. 

3.4.6 Involveringsteorin 

Involveringsteorin är teorin kring kunders engagemang om det som erbjuds på marknaden 

inför ett köp. Involveringen kan delas upp i låg- och höginvolvering. Fill (2009) definierar 

involveringsteorin som följande: 

  

”A central framework, critical to understanding consumer decision-making behavior and 

associated communications, is involvement theory”. 

 

Låginvolvering 

För den låginvolverade kunden innebär köpet låg risk och karaktäriseras ofta av att kunden 

inte gör någon större research innan köpet utan det sker mer impulsivt om produkten är billig 

eller finns tillgänglig (Fill, 2009). Som ovan nämnt är transaktionsmarknadsföringen nära 

sammankopplat med låginvolvering då det perspektivet inte har för avsikt att skapa 

involvering och lojalitet hos kunden utan kommunikationen sker enkelriktat, oftast genom de 

klassiska 4Pna (Gummesson, 2008). Aktörerna skapar produkten och värdet först och sedan 

uppmärksammar de kunder om detta genom upprepad enkelriktad kommunikation. Finns det 

likande produkter på marknaden och produkten är billigare hos en aktör eller mer tillgängligt 

så är byte av leverantör helt naturligt för den låginvolverade kunden. För kunden är det en 

avvägning mellan värde, pris och tillgänglighet som avgör val av leverantör (Fill, 2009). 

Beslutsprocessen för en låginvolverad kund ser ut som följande: 

 

Figur 3.3. Egen modell utifrån Fills (2009) beskrivning av köpprocessen hos en låginvolverad kund. 
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Höginvolvering 

För den höginvolverade kunden innebär köpet hög risk och karaktäriseras av att kunden gör 

en stor research innan köpet för att reducera risken (Fill, 2009). Höginvolvering är nära 

sammankopplat med relationsmarknadsföringen där fokus ligger på att skapa involvering och 

lojalitet hos kunden. Eftersom fokuset inte ligger på själva produkten, ligger intresset i den 

process som är värdeskapande för kunden (Gummesson, 2008). Det gör att aktörerna hela 

tiden är med och skapar ett värde för kunden genom interaktion under dess 

informationssökande samt att får kunden att känna att produkten är unik. Att arbeta interaktivt 

med kunden gör att denne blir mer involverad vid nästa köp och troligtvis blir mer lojal mot 

företaget. För den höginvolverade kunden är ett lite lägre pris hos en konkurrent inte något 

som lockar till byte av aktör (Gummesson, 2008, Fill, 2009). Beslutsprocessen för en 

låginvolverad kund ser ut enligt följande: 

 

Figur 3.4. Egen modell av Fills (2009) beskrivning av köpprocessen hos en höginvolverad kund. 

 

Relevans för denna studie 

Genom att undersöka hur involverade kunderna är till den aktör de väljer vid köp av möbler 

gör att vi kan svara upp till syftet och se om det finns ett samband mellan servicegraden och 

kunders involvering. Som nämnt ovan är en involverad kund ofta en lojal kund. Är kunden 

låginvolverad ställer det helt andra krav på möbelaktören än om kunden är höginvolverad. 

Eftersom den låginvolverade kunden enligt teorin lätt byter leverantör (aktör) så måste de 

aktörer med låginvolverade kunder arbeta med ständig prispress och tillgänglighet för kunden 

när denne efterfrågar produkten, annars finns risken att kunden går vidare till en annan aktör 

som är billigare eller kan erbjuda den produkt som kunden efterfrågar just då. Höginvolverade 

kunder efterfrågar en unik produkt som är speciellt anpassad till denne. Lågt pris och att 

produkten är tillgänglig för leverans direkt efter köp är enligt teorin inget som lockar kunder 

som är höginvolverade. Viktiga faktorer att belysa från konsumentperspektivet är hur 

involverad kunden är vid köpet och vad de förväntar sig av aktören. Från företagsperspektivet 
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är det viktigt att undersöka hur de arbetar med sina kunder, om de har lågt pris och hög 

servicegrad för att produkterna ska vara tillgängliga eller om de arbetar med hög personlig 

service och värdeskapande processer för kunden.  

3.4.7 Kundlojalitet 

Mycket har diskuterats kring vad som är en lojal kund. Kundlojalitet går hand i hand med 

involvering, en höginvolverad kund är sannolikt också en lojal kund (Fill, 2009). Det finns 

fyra typer av kundlojalitet och som enligt Fill (2009) är generella kategorier av lojalitet: 

 Emotionell lojalitet – denna anses som en ren form av lojalitet där kunden drivs av 

personliga preferenser och upplevda värden och förmåner. 

 Pris lojalitet – denna lojalitetsform handlar enbart om det ekonomiska. En sådan kund 

är försiktig med hantering av sina pengar och det är nödvändigheten som styr köpet. 

 Incitament lojalitet – promiskuösa köpare som inte har något varumärke som favorit. 

Dessa kunder anses lojala mot ett varumärke när de gör återbesök. 

 Monopol lojalitet – denna form kan inte anses som ren lojalitet. Kunderna i denna 

kategori har inga andra köpval på grund av ett nationellt monopol. 

 

Relevans för denna studie 

Teorin studeras ihop med involvering då dessa två är nära sammankopplade. Intresset ligger i 

att se om en höginvolverad kund också är en lojal kund.  
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Mervärde

Involvering Lojalitet

Strategi

Stora aktörer: 
Framgångsrik 

anpassning  
mot kunderna

Mellanstora 
aktörer: 

Framgångsrik 
anpassning 

mot kunderna

Små aktörer: 
Framgångsrik 

anpassnng 
mot kunderna

3.5 Teoretisk syntes  

Den här uppsatsens problemformulering är vilken betydelse har servicegraden för olika 

aktörer inom möbelbranschen?  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.6. Egen syntes 
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Syntesen i den här studien utgår från två perspektiv, företags- och kundperspektivet. I 

syntesen kallas dessa två för aktörer och konsumenter.  

 

På aktörssidan undersöks först de olika aktörernas affärsidéer för att se vilken grund företaget 

har för sitt arbete i verksamheten. Därefter kommer konkurrensstrategier för företaget, dessa 

är viktiga att belysa då det inom möbelbranschen finns olika aktörer med olika förutsättningar 

vilket leder till konkurrens. Då studiens primära undersökningsområde är servicegradens 

betydelse för de olika aktörerna inom möbelbranschen, belyser vi detta efter 

konkurrensstrategier, just för att servicegrad kan ses som ett medel för konkurrens. 

Författarna undersöker också om det innebär ett mervärde för kund beroende på vilken 

servicegrad aktörerna har. Efter servicegrad följs aktörssidan av viktutförandematrisen som 

ska agera som hjälpmedel för att se om aktörernas arbete med servicegrad överensstämmer 

med det som kunderna efterfrågar. Det hela utmynnar i om aktörerna har en låg eller en hög 

servicegrad.  

 

På konsumentsidan undersöks vad kunder tycker om servicegrad som mervärde, i studien 

kommer det även komma upp andra områden som kunder finner mer betydelsefulla ur en 

mervärdessynvinkel. Med mervärde som utgångspunkt fortsätter det vidare mot involvering, 

här undersöks kunders involvering och engagemang kring köpet. Detta utmynnar sedan i om 

kunder är låg eller hög involverade. Involveringsteorin är även sammankopplad med 

lojalitetsteorin. 

 

Hög servicegrad och låginvolvering från kundens sida är förenligt med det som nämns 

tidigare i kapitlet om transaktionsperspektivet, motsats till detta är låg servicegrad och 

höginvolvering som är förenligt med relationsperspektivet. 

 

Sammanfattningsvis mynnar syntesen ut i aktörers strategier som kan påverka konsumenter 

och detta leder i sin tur till framgångsrik anpassning av servicegraden för de olika aktörerna. 
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3.6 Teoretisk referensram 

Syftet med denna studie är att analysera och utvärdera sambandet mellan olika aktörers 

servicegrad inom möbelbranschen och kunders involvering. I detta kapitel kommer det att 

redogöras för vilka faktorer samt variabler som ska undersökas. Faktorer och variabler 

kommer att kopplas ihop med teorierna, så att samband tydligt presenteras. 

3.6.1 Företagsperspektivet 

Affärsidé: 

Faktorer: Riktning 

 

Variabler:  Mål 

              Vision  

Konkurrensstrategier: 

Faktorer: Kostnadsöverlägsenhet  

 Differentiering 

 Fokusering 

 

Variabler: Pris 

 Specialisering 

 Målgrupp 

 

Servicegrad: 

Faktorer: Hög eller låg servicegrad 

 

Variabler: Tillgänglighet 

 Mervärde 

 

Viktutförandematris: 

Faktorer: Servicegraden 

 

Variabler: Stor/liten betydelse 
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Mervärde: 

Faktor: Mervärdeskapande  

 

Variabler: Efterfrågan 

Bemötande 

Erbjudanden 

 

3.6.2 Kundperspektivet 

Mervärde: 

Faktor:  Servicegrad 

 

Variabler: Stor/liten betydelse 

 

Involvering: 

Faktor: Engagemang (hög eller låg) 

 

Variabler: Tillgänglighet 

 Kunskap 

 Bemötande 

 Efterfrågan 

 

Lojalitet 

Faktor: Lojal eller illojal 

Variabler: Involveringsgrad 

 Köpprocess 
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4 Företagsbeskrivning 

4.1 Ikea 

Ikea grundades 1943 av Ingvar Kamprad. Koncernen ägs idag av en stiftelse och detta för att 

måna om en ägarstruktur och organisation som står för oberoende och långsiktighet. De olika 

varuhusen runt om i världen ägs av koncernen men i dessa finns det franchisetagare. 

Stiftelsens huvudkontor finns i Nederländerna, medan centrallagret ligger i Älmhult. Ikea 

finns i 25 länder och har en årsförsäljning på över 21,5 miljarder euro (Ikeas hemsida).  

 

4.2 Mio 

Mio bildades 1962 genom en hopslagning av olika driftiga möbelhandlare från 

Stockholmsområdet samt södra Sverige. Mio har butiker runt om i Sverige och även en butik 

på Åland. Sedan 2006 drivs Mio som en franchisekedja. Detta innebär bland annat att det är 

handlarna som gemensamt äger Mio. Mio tillhandahåller franchisetagarna med varumärket 

samt Mio-konceptet där bland annat sortiment, logistiksystem och butikkoncept ingår. 

Servicekontoret och centrallagret ligger i Tibro, det finns också ett mindre kontor i Stockholm 

(Mios hemsida). Mio har en årsomsättning om runt 1,3 miljarder kronor (Alla bolags 

hemsida). 

 

4.3 Jysk 

Jysk grundades av Lars Larsen i Danmark, den första butiken öppnades i Århus 1979 och 

finns kvar än idag. Redan vid starten var Lars Larsen fast besluten att han ville ha en hel 

butikskedja, så det spelade ingen större roll var han startade sin första butik. Förutom Jysk 

koncernen, som än idag ägs av Lars Larsen, har man även Bolia.com under sig samt Interior 

Direct och Himmerland Golf & Country Club. Jysk finns i 34 olika länder världen över med 

1650 butiker och koncernens omsättning är på 2,15 miljarder euro (Jysks hemsida). 

 

4.4 Studio Modern 

Studio Modern ligger på Stureplan i Stockholm och erbjuder moderna möbler i italiensk och 

nordisk tappning (Studio Moderns hemsida). Företaget har en årsomsättning på runt 5 

miljoner kronor (Alla bolags hemsida.) 
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5 Empirikapitel 

Detta kapitel redovisar det insamlade data från intervjuer med personer på de valda 

företagen samt data från kundundersökningen för respektive företags kunder. 

 

5.1 Ikea 

Intervju med Informant 1 på Ikea. Jobbar som ställföreträdande logistikchef och 

godsflödeschef vars främsta uppgift är att sköta logistiken inom varuhusets väggar. 

 

På IKEA är visionen att skapa en bättre vardag för många människor. Deras affärsidé går ut 

på att erbjuda ett brett sortiment av form- och funktionsriktiga heminredningsartiklar till så 

låga priser att så många som möjligt ska ha råd att köpa dem. Informant 1 menar det att de 

inte har någon specifik målgrupp utan de vänder sig till så många som möjligt på den 

marknad som man befinner sig på. 

 

För att möta konkurrensen på marknaden gör Ikea många konkurrensbesök. Ikea är snabba 

med att reagera på konkurrenternas agerande både centralt och lokalt. Som exempel kan 

nämnas Kungsängen som för några år sedan började prispressa och då var Ikea väldigt snabba 

med att sänka deras egna priser. Ikea jobbar med något som heter backoff-produkter. Det 

innebär att om konkurrenterna ”kopierar” en produkt från Ikea så försvarar Ikea sig med att i 

princip göra samma sak, på sina egna produkter, med sämre kvalitet men med ett mycket 

lägre pris. Detta för att visa konkurrenterna att det inte går att konkurrera med Ikea när det 

gäller pris. 

 

Ikea arbetar aktivt med sina servicegrader. Det sker på lokal, nationell och global nivå. Det de 

tittar på när det gäller servicegrader är just tillgången till kund och det som är viktigt är inte 

hur tillgången ser ut på deras lager utan hur tillgången ser ut på varuhusen. Alla produkterna 

är indelade i fyra olika servicegrader. Ikea arbetar med en hög servicegrad där de viktigaste 

produkterna har en servicegrad på 99 %. Det följs upp regelbundet på veckonivå och systemet 

säger även till om det finns några brister. 

 

Ikea arbetar utifrån prognoser vilka produkter som kommer att gå åt mest och beställer det 

sedan från sina leverantörer. Tillverkningen sker således innan den verkliga efterfrågan. 
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Kundens roll i det hela är att ta produkten från hyllan i varuhuset, betala och åka hem med 

den. Ikea anser att deras prognoser är tillförlitliga. 

 

Informant 1 anser att det är ett definitivt mervärde för deras kunder att de kan få hem 

produkten samma dag som de köpt den. Detta har arbetats med i tio års tid då kunderna förr 

inte alltid kunde få hem produkten samma dag som de ville köpa den. Enligt Informant 1 är 

servicegradens betydelse mycket viktig för att möta konkurrensen på marknaden (en femma 

på skalan ett till fem). 

 

Vad varuhusen mäter när det gäller kunders behov är vad de vill ha ut av besöket. Annars sker 

marknadsundersökningar främst centralt vad gäller sortiment och liknande. 

 

Hur Ikea vill att de ska uppfattas av kunden går lite i vågor, under den senaste lågkonjekturen 

har de tryckt mycket på sin lågprisprofil för att ta delar av marknaden medans de vid förra 

regeringsskiftet märkte att konsumenterna i deras upptagningsområde hade mer pengar i 

plånboken så tryckte de allt mer på kvalitet istället för lågpris. 

 

Ikea arbetar inte aktivt med kunderna i varuhusen utan har som grundtanke att kunderna ska 

sköta det mest själv. Detta är något som också kommuniceras i varuhuset. Informant 1 kallar 

detta för mekanisk försäljning då det är möjligt att komma till varuhuset och genomföra ett 

köp utan att vara i kontakt med någon i personalen. De har dock märkt att det finns ett ökat 

intresse för personlig service bland kunderna. Önskas det plockservice, hemkörning eller 

likande kostar det extra. 

 

På frågan om varför man ska välja att handla på Ikea svarar Informant 1 att det är låga priser 

med hög kvalitet. Även designmässigt så är Ikea framgångrika, detta stärks genom att de finns 

representerade i de flesta hem- och inredningsmagasin idag. 

5.1.1 Kundenkät 

Enkäterna delades ut till kunder som precis kommit ut från varuhuset. 25 personer fyllde i 

enkäten och en av dessa blev bortfall på grund av felaktigt ifyllt frågeformulär. Underlaget 

nedan grundar sig därmed på 24 respondenters svar. 
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Av respondenterna som svarade var 50 % kvinnor och 50 % män. Respondenterna var födda 

mellan 1950 och 1990 och de flesta har arbete (63 %) eller studier (25 %) som huvudsakliga 

sysselsättning.  Vad gäller respondenternas civilstatus är 28 % singlar, 33 % sambos och 21 % 

gifta. Inkomstmässigt har 33 % av de svarande en uppskattad månadsinkomst på 20 001-

30 000 kr, 29 % har en inkomst på 10 001-20 000 kr och 25 % har en inkomst på 30 001 kr 

eller mer. 

 

Vad är viktigast för dig vid val av möbelbutik? Rangordna 1-7 där 1 är viktigast och 7 är 

minst viktigt. 

 

Av diagrammet framgår att flertalet kunder anser att variablerna lågt pris, kvalitet och design 

är viktigast (kolumnerna ett till tre läses ihop). Variablerna närhet till butik och personlig 

service/försäljning ligger jämnt utspritt på skalan. De variabler som anses mindre viktiga är 

anpassningsbara produkter och butikens rykte/image (kolumnerna fem till sju läses ihop). 

 

Hur väl stämmer följande påståenden in på dig? 1 stämmer inte alls och 5 stämmer mycket 

väl. 

a) Jag besöker flera möbelbutiker för att se deras utbud innan jag genomför ett köp. 

b) Jag är aktiv i mitt informationssökande (via Internet och tidskrifter) innan jag 

genomför ett köp. 

c) Jag lockad till köp av det som står i annonser och tv-reklam. 

1 2 3 4 5 6 7

Lågt pris 29% 17% 21% 8% 8% 4% 13%

Närhet till butik 8% 13% 21% 8% 17% 25% 8%

Personlig service/försäljning 8% 21% 25% 21% 13% 4% 8%

Anpassningsbara produkter 0% 8% 17% 21% 17% 25% 13%

Kvalitet 33% 29% 4% 17% 13% 4% 0%

Butikens rykte/image 0% 4% 13% 13% 17% 38% 17%

Design 25% 13% 8% 8% 17% 17% 13%
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Av diagrammet framgår att ungefär hälften av respondenterna anser sig själva besöka flera 

butiker innan de genomför ett köp. Det framgår också av diagrammet att respondenterna i 

majoritet anser att det stämmer mycket väl att de är informationssökande innan de genomför 

ett köp. Få respondenter anser sig själva bli lockade av annonser och reklam innan ett köp 

genomförs. 

 

  

1 2 3 4 5

Besöker flera butiker 4% 21% 29% 21% 25%

Informationssökande 21% 8% 13% 17% 42%

Annonser och reklam 21% 33% 25% 17% 4%
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Hur ser du på följande?1 är inte alls viktigt och 5 är mycket viktigt. 

 

I diagrammet framgår det att kvalitet är mycket viktigt, pris och design är viktigt eller mycket 

viktigt, personlig service/försäljning och anpassningsbara produkter har varierande värden 

men flertalet anser de vara viktiga, likaså gäller variabeln butikens rykte/image som har en 

spridd åsikt kring variabelns vikt men att majoriteten anser ändå att det är mindre viktigt, 

närhet till butik är mindre viktigt eller inte alls viktigt. 

 

Vad anser du ge det lilla extra när du köper en ny möbel? 

Denna fråga ställdes som en öppen fråga till respondenterna. De svar som samlades in var 

bland andra; funktion, pris och förnyelse i hemmet. 

 

Förväntar du dig att få med möbeln hem samma dag som du köper den? 

71 % av respondenterna förväntar sig att få med möbeln hem samma dag som de genomfört 

sitt köp. 29 % förväntar sig inte att få med möbeln hem samma dag. 
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1 0% 13% 8% 13% 0% 8% 4%

2 8% 50% 8% 8% 4% 38% 4%
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4 21% 8% 33% 33% 50% 29% 21%
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Tycker du det är viktigt för dig att få hem möbeln samma dag som du köper den? 1 är inte alls 

viktigt och 5 är mycket viktigt. 

 

Majoriteten anser att det är viktigt att kunna få med möbeln hem samma dag som den köps. 

Snittvärde 3,04. 

 

5.2 Mio 

Intervju med Informant 3 på Mio. Jobbar som säljledare vars främsta uppgift är att agera 

som ett understöd till säljarna samt ta ett extra ansvar i butiken. 

 

Mios affärsidé är att vara förstahandsalternativet när det gäller heminredning för medvetna 

kunder med moderna värderingar. Det vill säga att de ska kunna tillhandahålla en lite 

modernare lösning till kunderna i alla prisklasser. Mio har ingen formulerad målgrupp men 

den moderna kunden kan ändå ses som en utstakad målgrupp. Med den moderna kunden 

menar Informant 3 den som är intresserad av heminredning och tar ett steg längre och ser 

roliga lösningar. Mios vision är att inspirera kunderna att förnya sina hem (Mios hemsida). 

 

För att möta konkurrensen på marknaden så är de hela tiden med när det sker nyetableringar 

eller om de närmsta konkurrenterna Bo Concept, Stalands och Europa Möbler kör någon 

kampanj på t ex en soffa, då försöker Mio matcha det priset. Informant 3 säger att Mio inte 

känner sig hotade av sina konkurrenter utan att de har sin del av marknaden och menar att 

Mio står för kvalitet. Informant 3 menar att de inte alls är oroade över konkurrenterna och ser 

de inte som något hinder utan snarare som ett bra komplement som gör att de kan komplettera 
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varandra. Informant 3 menar att i deras område är det som en handelsplats för möbler där alla 

kan samsas istället för att rent konkurrera ut varandra. 

 

Vad gäller servicegraden arbetar de väldig olika. De har sitt centrallager i Tibro och sedan har 

de även ett lager i butiken som de försöker ha så väl påfyllt som möjligt med de 

förbrukningsvaror som säljs ofta. För dessa produkter försöker de hålla ett kontinuerligt lager 

med beställningspunkter om det börjar ta slut. Annars är t ex soffor alltid beställningsvaror 

där leverans sker direkt från tillverkaren. Detta eftersom att kunden får välja tyg, sittkomfort, 

kombinationer och sitthöjder själva och det finns således tusentals kombinationer. Informant 3 

menar alltså att de har en lite högre servicegrad på den delen av sortimentet som är 

standardiserat men inte på större möbler eller specialbeställningar. 

 

Informant 3 uppskattar att 50-60 % av deras sortiment finns nere på centrallagret i Tibro. 

Anledningen till att de valt att arbeta med servicegraden som de gör är en fråga om kostnad 

och lagerplats, idag har de 1000 kvm lager men skulle behöva det tredubbla om de skulle få 

plats med allt. Det tar tre till fyra dagar att få upp produkterna till deras butik så att lagerhålla 

produkterna i butiken och därmed binda kapital anser Informant 3 inte vara någon idé. 

Informant 3 tror även att det är en väldigt liten del av kunderna som inte kan tänka sig vänta 

några dagar på leveransen. 

 

Själva processen från leverantör till kunden ser lite olika ut beroende på vad det är för någon 

produkt det handlar om. Antingen kommer kunden in i bilden först och sedan efter att kunden 

bestämt sig läggs en order och kunden får komma och hämta den senare eller så lagerför de 

produkterna och sedan kommer kunden in i butiken, väljer produkt och får med den sig hem 

samma dag.  

 

På Mio mäter de kundernas behov på centralt håll och då framförallt hur pass nöjda kunderna 

är med servicen i varuhusen. 

 

I butiken arbetar Mio väldigt aktivt med kunderna och har säljdiskar utplacerade över alla 

plan och dessa ska alltid vara bemannade. Informant 3 säger det att de hjälper kunderna 

genom köpet snarare än att kunderna hjälper sig själva. De erbjuder även kunderna att köpa 

till montering eller hemleverans. De har även en egen serviceavdelning dit man kan ringa 
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dygnet runt får att fråga saker. Något som är unikt för Mio är deras förseningsgaranti som 

innebär att kunden får 100 kronor per förseningsvecka. 

 

Mio vill uppfattas av kunderna som det moderna lite roligare konceptet som ligger rätt i tiden 

och de försöker hela tiden uppdatera sig. På frågan om varför man ska handla sina möbler hos 

dem svarar Informant 3 att de har den högsta servicenivån och ett brett sortiment där varje 

kund borde hitta någonting, oavsett prisläge eller kvalitetsläge. Detta även om Informant 3 

menar att de har ett lite högre prisläge än Ikea och Jysk. 

5.2.1 Kundenkät 

Enkäterna delades ut till kunder som precis kommit ut från butiken. 25 personer fyllde i 

enkäten och två av dessa blev bortfall på grund av felaktigt ifyllt frågeformulär. Underlaget 

nedan grundar sig därmed på 23 respondenters svar. 

 

Av respondenterna som svarade var 57 % kvinnor och 43 % män. Respondenterna var födda 

mellan 1937 och 1987 och de flesta har arbete (65 %) eller annat (25 %) som huvudsakliga 

sysselsättning.  Vad gäller respondenternas civilstatus är 44 % sambos, 39 % gifta och 13 % 

singlar. Inkomstmässigt har 87 % av respondenterna 20 000 kr i månaden eller mer som 

inkomst, varav 48 % av dessa har en inkomst på 30 000 kr eller mer. 
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Vad är viktigast för dig vid val av möbelbutik? Rangordna 1-7 där 1 är viktigast och 7 är 

minst viktigt. 

 

Av diagrammet framgår att flertalet kunder anser att variablerna kvalitet, personlig 

service/försäljning och design är viktigast (kolumnerna ett till tre läses ihop). De variabler 

som anses mindre viktiga är lågt pris, närhet till butik, anpassningsbara produkter och 

butikens rykte/image (kolumnerna fem till sju läses ihop).  

 

Hur väl stämmer följande påståenden in på dig? 1 stämmer inte alls och 5 stämmer mycket 

väl. 

a) Jag besöker flera möbelbutiker för att se deras utbud innan jag genomför ett köp. 

b) Jag är aktiv i mitt informationssökande (via Internet och tidskrifter) innan jag 

genomför ett köp. 

c) Jag lockad till köp av dets om står i annonser och tv-reklam. 

1 2 3 4 5 6 7

Lågt pris 9% 4% 9% 17% 43% 9% 9%

Närhet till butik 9% 13% 9% 22% 9% 17% 22%

Personlig service/försäljning 13% 9% 26% 22% 13% 13% 4%

Anpassningsbara produkter 13% 0% 17% 4% 9% 35% 22%

Kvalitet 39% 22% 9% 13% 4% 9% 4%

Butikens rykte/image 4% 4% 17% 17% 22% 9% 26%

Design 13% 43% 0% 13% 4% 4% 22%
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Av diagrammet framgår att majoriteten anser sig själva besöka flera butiker innan de 

genomför ett köp. Det framgår också att respondenterna anser sig vara informationssökande 

innan de genomför ett köp. Andelen som anser sig lockas till köp av annonser och reklam 

visade sig vara jämnt fördelat. 

 

Hur ser du på följande?1 är inte alls viktigt och 5 är mycket viktigt. 

 

I diagrammet framgår det att kvalitet och design anses vara mycket viktigt vid val av 

möbelbutik. Pris, personlig service/försäljning och anpassningsbara produkter anses vara 

viktigt eller mycket viktigt, butikens rykte/image anses vara viktig men närhet till butik närhet 

till butik är mindre viktigt.  

1 2 3 4 5

Besöker flera butiker 0% 9% 17% 26% 48%

Informationssökande 4% 13% 13% 26% 43%

Annonser och reklam 9% 22% 39% 30% 0%
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3 52% 30% 30% 26% 13% 43% 17%
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Vad anser du ge det lilla extra när du köper en ny möbel? 

Denna fråga ställdes som en öppen fråga till respondenterna. Av svaren kan utläsas att de 

flesta anser att det som ger det lilla extra är att möbeln fyller ett behov i hemmet och att 

möbeln bidrar med något nytt till hemmet. Möbelns design och bra leveransmöjligheter var 

ytterligare saker som ansågs ge det lilla extra. 

 

Förväntar du dig att få med möbeln hem samma dag som du köper den? Ja eller nej. 

39 % av respondenterna förväntar sig att få med möbeln hem samma dag som de genomfört 

sitt köp. 61 % förväntar sig inte att få med möbeln hem samma dag. 

 

Tycker du det är viktigt för dig att få hem möbeln samma dag som du köper den?1 stämmer 

inte alls och 5 stämmer mycket väl. 

 

Åsikten är spridd kring hur viktigt det är att kunna få hem möbeln samma dag som den köps. 

Det finns dock en tendens till att det anses viktigt att kunna få hem sin möbel samma dag. 

Snittvärde 3,08. 

 

5.3 Jysk 

Intervju med Informant 2 på Jysk. Jobbar som butikschef vars ansvarsområde är hela butiken, 

där ingår inköp, drift och planering. 

 

Jysk affärsidé är att bli ett av de bästa och ledande företagen inom möbelbranschen och 

sovrum. Det handlar om att komma upp i samma nivå som exempelvis Mio. Enligt Informant 
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2 har de ingen speciell målgrupp som de arbetar mot utan de riktar sig till alla målgrupper. 

Visionen är att erbjuda världens mest kompetenta shopping upplevelser och vara väldens mest 

tillgängliga butikskoncept inom deras område (Jysks hemsida) 

 

Informant 2 kunde inte uttala sig så mycket kring hur Jysk arbetar med konkurrensen på 

marknaden då detta är främst inköpsavdelningen som är involverad i det. Jysk har en 

lågprissättningsstrategi, de samarbetar också med billiga leverantörer från utlandet. Jysk ser 

Ikea som deras främsta konkurrent. 

 

Vissa produkter lagerförs och sedan finns det andra produkter som är beställningsvaror. 

Butikerna skickar också efter en produkt som kund efterfrågar när den inte finns i butiken. 

Informant 2 anser att Jysk har en hög servicegrad av den anledningen, utifrån benämningen. 

Då Jysk har små lagerutrymmen i sina butiker kan inte de större produkterna lagerföras, som 

exempelvis soffgrupper. Produkter som säljs till ett högre pris och har låg omsättning än andra 

produkter, lagerförs inte heller. Leveranser går ut till butikerna en gång i veckan, kunden kan 

på så sätt fortfarande få sin produkt relativt snabbt. Enligt centrallagret ska man inte vara utan 

max 25 produkter i butiken. Däremot är det så att när någonting är slut på centrallagret, så 

finns inte mycket som butikspersonalen kan påverka där. 

 

Produkterna kan finnas i butiken redan innan den är efterfrågad hos kund. Sedan kan en kund 

komma in i butiken och göra en beställning och då får de komma och hämta ut när den väl 

kommit in till butiken. Jysk har även kampanjvaror. Skulle kampanjvarorna ta slut i butiken 

innan kampanjperioden har gått ut, kan kunden beställa varan och vid leverans betala 

kampanjpriset. Detta för att säkerställa att kunden alltid får det bästa (lägsta) priset. 

 

Informant 2 anser att det är av vikt att behålla de kunder som kommer in till Jysk och därför 

har de den servicegrad de har idag. Informant 2 tror också att det är ett mervärde för kunderna 

att kunna reservera kampanjvaror och betala kampanjpriset, även när produkten inte finns i 

lager. Informant 2 anser också att servicegraden är mycket viktigt för att möta konkurrensen 

på marknaden. 

 

Jysk mäter kundernas behov via kundundersökningar. Kunderna kan själva via deras hemsida 

lämna förslag och skriva vad de tycker om Jysk. Det händer också att de skickar ut enkäter till 

kunderna. De har även något som kallas för provköp, det innebär i praktiken att ett företag 
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anställs för att gå ut i Jyskbutikerna och agera kunder, för att sedan mäta personalens 

prestationer när det gäller service. Butikspersonalen vet under vilken period företaget kommer 

men vet inte vilka de är eller exakta datumet. 

 

Informant 2 berättar att de arbetar med merförsäljning, de erbjuder produkter som har med 

själva köpet att göra. De erbjuder exempelvis ben till den nya sängen, det är inte alltid så att 

ben ingår när man köper säng. 

 

Hos kunderna vill Jysk uppfattas som kompetenta, att personalen i butiken kan mycket om det 

som de säljer. I butikerna ska det alltid finnas personal vid varje avdelning, som kan vara 

beredda att hjälpa kunderna. Informant 2 upplever också att kunderna har väldigt höga krav 

när det gäller kunnig personal. Personalen i butiken tillämpar en mer personlig service när 

kunderna ska köpa dyrare produkter som trädgårdsmöbler och sängar. Annars sköter kunden 

sitt inköp själv. 

 

Kunder ska komma till Jysk för att de har låga priser. Butiken har ett brett sortiment, trots de 

små lagerutrymmena. Informant 2 säger också att de kunder som inte har råd med dyrare 

möbler kan komma till Jysk och hitta det de söker efter. När det gäller återköp så är service 

det som är av störst vikt. En bra service gör att kunderna kommer tillbaka, ett lågt pris är inte 

tillräckligt för att få kunderna att komma tillbaka om servicen är dålig. 

5.3.1 Kundenkät 

Enkäterna delades ut till kunder som precis kommit ut från butiken. 25 personer fyllde i 

enkäten och hela sex stycken av dessa blev bortfall på grund av felaktigt ifyllt frågeformulär. 

Underlaget nedan grundar sig därmed på 19 respondenters svar. 

 

Av respondenterna som svarade var 47 % kvinnor och 53 % män. Respondenterna var födda 

mellan 1938 och 1993 och de flesta har arbete (47 %) eller studier (21 %) som huvudsakliga 

sysselsättning, 16 % är pensionärer. Vad gäller respondenternas civilstatus är 32 % gifta, 32 

% singlar och 26 % är sambos. Inkomstmässigt har 37 % av respondenterna 10 001-20 000 kr 

i månaden, 37 % har 20 001- 30 000 kr i månaden och 16 % har 30 001 kr eller mer som 

inkomst. 
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Vad är viktigast för dig vid val av möbelbutik? Rangordna 1-7 där 1 är viktigast och 7 är 

minst viktigt. 

 

Av diagrammet framgår att flertalet kunder anser att variablerna kvalitet är viktigast. Lågt 

pris, närhet till butik och design anses som viktigt eller mer viktigt. Personlig 

service/försäljning ligger jämnt fördelat över skalan, en del respondenter anser det vara viktigt 

medan andra anser det var mindre viktigt. Anpassningsbara produkter anses inte viktigt. 

Likaså när det gäller butikens rykte/image. 

 

Hur väl stämmer följande påståenden in på dig? 1 stämmer inte alls och 5 stämmer mycket 

väl. 

a) Jag besöker flera möbelbutiker för att se deras utbud innan jag genomför ett köp. 

b) Jag är aktiv i mitt informationssökande (via Internet och tidskrifter) innan jag 

genomför ett köp. 

c) Jag lockad till köp av dets om står i annonser och reklam. 

1 2 3 4 5 6 7

Lågt pris 16% 26% 5% 37% 11% 5% 0%

Närhet till butik 21% 11% 11% 0% 26% 21% 11%

Personlig service/försäljning 21% 5% 11% 21% 16% 16% 11%

Anpassningsbara produkter 0% 0% 32% 0% 21% 32% 16%

Kvalitet 26% 32% 5% 16% 5% 5% 11%

Butikens rykte/image 0% 21% 16% 16% 0% 11% 37%

Design 21% 5% 16% 16% 16% 11% 16%
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Av diagrammet framgår att majoriteten anser sig själva besöka flera butiker innan de 

genomför ett köp. Det framgår också att respondenterna anser sig vara informationssökande 

innan de genomför ett köp. Mer än hälften anser att det stämmer att de lockas till köp av 

annonser och reklam. 

 

Hur ser du på följande? 1 är inte alls viktigt och 5 är mycket viktigt. 

 

I diagrammet framgår det att pris, kvalitet och design är mycket viktigt enligt respondenterna, 

personlig service/försäljning är mer viktig till mycket viktigt, att det finns anpassningsbara 

produkter är viktigt, närhet till butik är jämnt fördelad över skalan och butikens rykte/image 

anses mindre viktigt. 

1 2 3 4 5

Besöker flera butiker 0% 0% 21% 32% 47%

Informationssökande 5% 11% 32% 21% 32%

Annonser och reklam 16% 21% 32% 32% 0%
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2 0% 26% 11% 11% 0% 32% 21%
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Vad anser du ge det lilla extra när du köper en ny möbel? 

Denna fråga ställdes som en öppen fråga till respondenterna. Flertalet svarade att kvalitet var 

det som ger de det lilla extra vid köp av en ny möbel. Det nämndes också att möbeln skulle se 

bra ut i hemmet samt att det skulle finnas ett miljö- och rättvisetänk. 

 

Förväntar du dig att få med möbeln hem samma dag som du köper den? Ja eller nej. 

37 % av respondenterna förväntar sig att få med möbeln hem samma dag som de genomfört 

sitt köp. 63 % förväntar sig inte att få med möbeln hem samma dag. 

 

Tycker du det är viktigt för dig att få hem möbeln samma dag som du köper den? 1 stämmer 

inte alls och 5 stämmer mycket väl. 

 

42 % anser att det är viktigt att kunna få hem möbeln samma dag medan 48 % tycker att det är 

mindre viktigt till inte alls viktigt. Resterande 10 % är fördelade över mer viktigt till mycket 

viktigt. Snittvärde 3,21. 

 

5.4 Studio Modern 

Intervju med Informant 4 på Studio Modern. Ägare av butiken och ansvar för all drift. 

 

Studio modern vill vara en liten och spännande butik där människor kommer in och ser nya 

saker för Informant 4 menar att många butiker idag är väldigt likartade och att kunden i 

förväg nästan kan veta vad som kommer att finnas innan de går in där. Studio modern arbetar 

istället med ett litet handplockat sortiment som de själva väljer ut genom att åka på mässor 
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och utställningar. Informant 4 säger att de främst riktar sig mera mot höginkomsttagare då 

deras priser ligger lite högre än andra. 

 

För att möta konkurrensen på marknaden menar Informant 4 att det har sitt koncept och sina 

handplockade produkter, men de försöker även marknadsföra sig själva i den mån de orkar. 

Informant 4 anser att Internet är en mycket viktig kanal för detta och försöker uppdatera 

hemsidan så ofta de kan men eftersom de sköter allt själv så är det inte alltid de hinner med. 

Sedan har de bildat en grupp där Studio Modern ingår tillsammans med andra möbelbutiker 

norr om Stureplan och tanken är att det ska försöka marknadsföra området som ett litet 

inredningsområde och det sker gemensamma aktiviteter. 

 

Studio Moderns främsta konkurrenter i dagsläget anser Informant 4 vara Plan 1 och Nordiska 

Galleriet. 

 

Vad gäller servicegraden så är den mycket låg. De lagerför några få produkter i butiken men 

det är väldigt begränsat. De har bara det som går bäst, t ex laminatbord som har ett väldigt 

lågt pris, enlig Informant 4. Sedan stora möbler går ju inte att lagra här även om vi som nu hyr 

in oss på ett annat lager. Däremot har de inget utsatt att de ska ha ett visst antal produkter i 

lager eller likande utan de bygger sina inköp på tidigare erfarenheter så de vet ungefär hur 

många bord de kommer att sälja. De har kanske 8-10 bord i lager och Informant 4 anser då att 

det är en fördel att ha dem på lager då det blir lättare för kunden att fatta ett beslut om de kan 

ta med bordet hem på en gång. 

 

Oftast är köpprocessen för Studio Moderns kunder, enligt Informant 4, ofta en mycket 

utdragen process då kunden ofta kommer in flera gånger och tittar och sedan tar de med sig 

familjen innan de bestämmer sig . Informant 4 säger att en del kan ta så mycket som ett år på 

sig att bestämma sig för en möbel. När de väl bestämt sig läggs en order och kunden får betala 

handpenning. Leveranstiden är mellan 4-12 veckor. 

 

Informant 4 anser inte att det skulle vara ett mervärde för Studio Moderns kunder att kunna få 

med sig möblerna hem samma dag, det skulle också vara en omöjligen då du kan få soffan i 

hundra olika skepnader och specialtyger från Italien. 
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Hur viktig en hög servicegrad är för konkurrensen anser Informant 4 på en skala 1-5 vara en 

etta eller tvåa om man ser till borden så tycker ju många att det är bra att kunna få med den 

hem direkt. 

 

På studio Modern mäter de inte vad kunderna efterfrågar utan de går på egen känsla. 

Informant 4 säger dock att kunderna ibland kommer med förslag på möbler och att det alltid 

följs upp men de har hittills aldrig fått något bra förslag. 

 

Studio Modern vill uppfattas som exklusiva av kunderna och vill att när de kommer till 

butiken så ska de förvänta sig att få något litet extra som inte alla andra har och framförallt 

anser Informant 4 att bemötandet är mycket viktigt samt att personalen är kunnig. De har 

testat med yngre personal men det fungerar inte anser Informant 4 då det krävs så mycket 

erfarenhet och kunskap för att verka trovärdig. 

 

Informant 4 tycker att de kan bli lite bättre på att skapa lojala kunder men att de går mycket på 

referenser av någon som varit där sprider vidare positiva ord. Informant 4 märker dock att 

många kunder kommer tillbaka vilket framförallt blev påtagligt när de flyttade till nya lokaler 

och många av de gamla kunderna har kommit och tittat på det nya stället. 

 

Varför man ska välja att köpa möbler hos Studio modern anser Informant 4 vara för att de har 

bra kvalitet och en bra service. Sedan kan kunden få egentligen exakt det de vill ha, de kan till 

och med rita möbler till dem om de vill det. De är egentligen hur anpassningsbara som helst. 

5.4.1 Kundenkät 

Enkäterna delades ut till kunder som precis kommit ut från butiken. 25 personer fyllde i 

enkäten och ingen av dessa blev bortfall på grund av felaktigt ifyllt frågeformulär. Underlaget 

nedan grundar sig därmed på 25 respondenters svar. 

 

Av respondenterna som svarade var 48 % kvinnor och 52 % män. Respondenterna var födda 

mellan 1984 och 1926 och majoriteten (80 %) har arbete som huvudsakliga sysselsättning.  

Vad gäller respondenternas civilstatus är 48 % gifta och 40 % sambos. Inkomstmässigt har 

100 % av de tillfrågade 20 001 kr i månaden eller mer som inkomst, varav 76 % av dessa har 

en inkomst på 30 001 kr eller mer. 
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Vad är viktigast för dig vid val av möbelbutik? Rangordna 1-7 där 1 är viktigast och 7 är 

minst viktigt. 

 

Det viktigaste för respondenterna är kvalitet vid val av möbelbutik, sedan följs det av design 

som också anses vara en viktig variabel. Vad gäller personlig service/försäljning är det jämt 

fördelat i rangordningen där hälften anser att det är viktigt medans några anser det mindre 

viktigt och några mycket viktigt. De tre variablerna som anses minst viktiga är lågt pris, 

närhet till butik och variabeln butikens ryckte/image är viktigast.  

 

Hur väl stämmer följande påståenden in på dig? 1 stämmer inte alls och 5 stämmer mycket 

väl. 

a) Jag besöker flera möbelbutiker för att se deras utbud innan jag genomför ett köp. 

b) Jag är aktiv i mitt informationssökande (via Internet och tidskrifter) innan jag 

genomför ett köp. 

c) Jag lockad till köp av dets om står i annonser och reklam. 

1 2 3 4 5 6 7

Lågt pris 4% 8% 20% 8% 20% 16% 24%

Närhet till butik 8% 0% 20% 12% 8% 32% 20%

Personlig service/försäljning 12% 16% 12% 32% 20% 4% 4%

Anpassningsbara produkter 4% 12% 28% 12% 8% 16% 20%

Kvalitet 52% 28% 4% 0% 4% 4% 8%

Butikens rykte/image 0% 0% 20% 20% 24% 16% 20%

Design 16% 32% 8% 12% 16% 8% 8%
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Av diagrammet framgår att majoriteten anser sig själva besöka flera butiker innan de 

genomför ett köp. Det framgår också att respondenterna anser sig vara informationssökande 

innan de genomför ett köp.  40 % anser att de stämmer till viss del att de blir lockade till köp 

via annonser och reklam men de flesta anger dock att det inte stämmer alls eller stämmer lite. 

 

Hur ser du på följande? 1 är inte alls viktigt och 5 är mycket viktigt. 

 

Kvalitet anses som det absolut viktigaste för respondenterna. Det följs sedan av personlig 

service/försäljning och design som de flesta anser vara mer viktigt eller mycket viktigt. Vad 

gäller anpassningsbara produkter så är det jämnt fördelat på skalan, några tycker det är 

1 2 3 4 5

Besöker flera butiker 8% 4% 20% 32% 36%

Informationssökande 4% 8% 20% 32% 36%

Annonser och reklam 36% 16% 40% 8% 0%
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mycket viktigt och andra inte alls viktigt. Pris, närhet till butik och butikens rykte/image är 

viktigt eller mindre viktigt för respondenterna. 

 

Vad anser du ge det lilla extra när du köper en ny möbel? 

Denna fråga ställdes som en öppen fråga till respondenterna. Respondenterna tycker att en 

hög kvalitet på produkten samt att den ger ett bra intryck i hemmet är variabler som kan ge 

det lilla extra. Att personalens bemötande är bra var också något som kom fram. Att priset är i 

proportion till kvaliteten och att det inte är massproducerat var andra variabler som 

respondenterna skrev ner.  

 

Förväntar du dig att få med möbeln hem samma dag som du köper den? Ja eller nej. 

16 % av respondenterna förväntar sig att få med möbeln hem samma dag som de genomfört 

sitt köp. 84 % förväntar sig inte att få med möbeln hem samma dag. 

 

Tycker du det är viktigt för dig att få hem möbeln samma dag som du köper den? 1 stämmer 

inte alls och 5 stämmer mycket väl. 

 

Här mäts hur viktigt det är för respondenterna att kunna få med sig möbeln hem samma dag 

som de har genomfört sitt köp. På en skala från ett till fem står ett för inte alls viktigt och fem 

står för mycket viktigt. 68 % anser att det är mindre viktigt eller inte alls viktigt att kunna få 

med produkten hem samma dag som den köps. 16 % anser det viktigt och resterande 16 % 

ansåg det mer viktigt eller mycket viktigt. Snittvärde 2,28.  

1 2 3 4 5

Vikten av att kunna få hem 
möbeln samma dag

28% 40% 16% 8% 8%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

P
ro

ce
n

t

Studio Modern kunder - Vikten av att kunna få hem möbeln samma dag



49 

 

6 Analys 

6.1 Intervjuanalys 

6.1.1 Affärsidé 

Ikeas affärsidé är att erbjuda ett brett sortiment med form och funktionsriktiga 

heminredningsartiklar till så låga priser som möjligt för att så många som möjligt ska ha råd 

att köpa dem. Detta genomsyrar företaget som helhet och är det budskap som kommuniceras 

utåt. Ikeas riktning är därför tydlig men det betonas att de inte vänder sig till alla människor 

utan till de många människorna. Visionen är att skapa en bättre vardag för de många 

människorna vilket också kommuniceras i hela organisationen. 

 

Mios affärsidé är att vara förstahandsalternativet för den moderna kunden . Mio har valt en 

riktning mot den moderna kunden istället för som till exempel Ikea som valt de många 

människorna. Visionen är att inspirera kunderna genom interaktion med kunderna för att veta 

vad kunderna verkligen vill ha. 

 

Jysks affärsidé är att bli ett av de bästa och ledande företagen inom möbel och sovrum. De har 

liknande riktning som Ikea och har en lågprisprofil samt vänder sig till en bred grupp. 

Visionen är att erbjuda världens mest kompetenta shopping upplevelser och vara väldens mest 

tillgängliga butikskoncept inom deras område. 

 

Studio Moderns affärsidé är att vara den lilla och spännande butiken där människor kan 

komma in och hitta något nytt. Denna riktning är vald för att Informant 4 på Studio Modern 

anser att det idag är så mycket lika produkter på marknaden. 

 

Enligt Normanns teori om affärsidén så existerar den inte förrän den förvekligats och 

företagen som studerats har en förverkligad affärsidé då det tydligt märks genom deras 

dagliga arbete. 

6.1.2 Konkurrensstrategi 

Porters tre konkurrensstrategier kan användas ihop eller var för sig. Dessa strategier tillämpas 

för att skapa en försvarbar ställning på marknaden. Som tidigare nämnt är de tre 

basstrategierna kostnadsöverlägsenhet, differentiering och fokusering. 
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Ikea har en tydlig lågprisprofil. Ikea visar sig ha en överlägsen kostnadsstruktur på 

marknaden då de arbetar för att pressa priserna och att hålla sig på en lägre prisnivå än 

konkurrenterna. Tack vare deras backoff-produkter kan de alltid utmana en konkurrent som 

försöker vara billigare än dem, detta för att visa att det inte går att konkurrera med dem vad 

gäller pris. De arbetar även aktivt med att sänka driftkostnader samt de allmänna 

omkostnaderna. Detta uppnår de genom att låta kunderna sköta sina inköp själva, så kallad 

mekanisk försäljning. Kunder som handlar på Ikea behöver inte ha någon kontakt med 

personalen i varuhuset, det leder i sin tur till en lägre bemanning och personalkostnaderna 

hålls på en låg nivå. Ikea har ett transaktionsinriktat synsätt där produktion föregår utbytet 

och kunden kommer in i bilden efter att varan finns tillgänglig. 

 

Mio har en mer differentierad strategi då de vänder sig mer mot den moderna kunden som de 

själva uttrycker det och vill erbjuda modernare lösningar och vill stå för kvalitet snarare än att 

vara billiga även om de har produkter i de flesta prisklasser, det vill säga kostnader är inte det 

primära strategiska målet. Enligt Porter och hans strategier är det gemensamt för både 

differentierings- och fokuseringsstrategierna att de är begränsade till en viss del av den totala 

marknaden och kan inte uppnå kostnadsöverlägsenhet. Mio anses ha differentierat sig på 

marknaden så att de egentligen inte känner något hot från konkurrenterna utan har sin del av 

marknaden och ser sina konkurrenter som komplement. Mios har ett mer relationsinriktat 

synsätt där värde skapas genom processer och kunden kommer in i bilden före produktion. 

Ibland är det transaktionsinriktat synsätt och kunden kommer in i bilden efter produktion. 

 

Jysks strategi för att möta konkurrensen på marknaden är svårt att bestämma exakt men de har 

en lågprisstrategi, de har dock inte en kostnadsöverlägsenhet även om de arbetar med 

ständiga prispressningar genom att till exempel samarbeta med billiga leverantörer från 

utlandet. Porter skriver att de olika strategierna kan användas var för sig eller kombinerat. 

Jysk försöker arbeta interaktivt med deras kunder då de anser att det inte enbart går att 

konkurrera med pris utan ytterligare värde måste skapas genom service. Således anses Jysk ha 

en kombinerad strategi för att möta konkurrensen på marknaden. Jysk har ett 

transaktionsinriktat synsätt där produktion föregår utbytet och kunden kommer in i bilden 

efter att produkten finns tillgänglig.  
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Studio Modern har en tydlig fokuseringsstrategi då de fokuserar på att tillgodose en viss 

målgrupp. De vänder sig till höginkomsttagare och till de som vill hitta något unikt på 

marknaden. Studio Moderns samarbete med andra möbel- och heminredningsbutiker där 

området kring Stureplan ska marknadsföras som ett litet inredningsområde är ytterligare ett 

tecken på fokuseringsstrategi. Studio Modern har ett relationsinriktat synsätt där värde skaps i 

processer med kunden och kunden kommer in i bilden innan produktionen. 

6.1.3 Servicegrad 

Ikea arbetar med en mycket hög servicegrad. Enligt storhagens (2003) definition av 

servicegraden så är det förmågan att kunna leverera direkt till kund när denne efterfrågar en 

produkt och Ikea har delar av sitt sortiment som kan levereras direkt till kund i 99 fall av 

hundra vilket tyder på en mycket hög servicegrad. Hela Ikeas sortiment är uppdelat i fyra 

olika grupper baserat på hur viktiga de är för företaget och enligt Storhagens definition är 

detta nödvändigt för att inte binda enorma summor i kapital. Det har, med några få undantag, 

ingen produkt som har en servicegrad på 0 %.  

 

Mio har en låg servicegrad då de inte har förmågan att alltid kunna leverera direkt till kunden. 

Cirka 50-60 % av Mios sortiment är beställningsvaror och har därmed enligt teorin en 

servicegrad på 0 %. Däremot har de en viss förmåga att kunna leverera direkt till kund. Mio 

har precis som Ikea alltså en uppdelning av deras produkter men skillnaden är att Mio valt att 

sätta en servicegrad på 0 % på stora delar av sortimentet och därmed blir det sammantaget en 

relativt låg servicegrad. 

 

Jysk har en hög servicegrad på sina mindre möbler och produkter eftersom det totalt sett 

endast får vara brist på max 25 olika produkter samtidigt i hela sortimentet. De större och 

dyrare möblerna med lägre omsättning är beställningsvaror, det vill säga de har en servicegrad 

på 0 %. Så sammantaget anser författarna att Jysk har en mellanhög servicegrad. De har en 

högre servicegrad än Mio men lägre än Ikea. 

 

Studio Modern har en mycket låg servicegrad då hela deras sortiment har en servicegrad på 0 

% med undantag för några laminatbord som de lagerför för direktleverans till kund. 

Lagerföringskostnaderna är således nästan obefintliga och de har inte heller någon möjlighet 

att lagerföra produkter i större utsträckning. 
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6.1.4 Mervärdeskapande 

Ikea anser att en hög servicegrad är ett mervärde för deras kunder. De arbetar med 

standardiserade produkter men med valmöjligheter vad gäller färg eller hårdhet på till 

exempel sängar. Tilläggstjänster erbjuds mot betalning och på Ikea arbetar de inte aktivt med 

kunderna i varuhuset. Ikeas fokus är att göra det enkelt för kunden att handla och mycket 

kringtjänster skalas bort för att sänka kostnaderna. Ikea upplever dock att deras kunder 

efterfrågar allt mer personlig försäljning. Ikea vill inte bara stå för lågpris utan även för 

kvalitet och design. 

 

Mio anser inte att en hög servicegrad skulle vara något betydande mervärde för deras kunder. 

Tilläggstjänster som hemkörning och montering kostar extra även på Mio. Däremot arbetar de 

väldigt aktivt med kunderna i butiken och Mio vill uppfattas som kvalitet och modernitet. 

Deras produkter är både standardiserade och anpassningsbara för att kunna erbjuda kunden 

något specifikt. 

 

Jysk anser att en hög servicegrad för deras kunder är ett mervärde. De försöker arbeta med 

hög personlig service/försäljning på de avdelningar där de vet att kunderna efterfrågar det. På 

Jysk är de noga med att personalen är kunnig för att ge korrekta svar till kunden. Deras 

produkter är standardiserade men med valmöjligheter vad gäller färg eller hårdhet på till 

exempel sängar. 

 

Studio modern anser inte att en hög servicegrad är ett mervärde för deras kunder. De arbetar 

istället med en hög personlig service/försäljning och mycket anpassningsbara produkter som 

kan designas helt efter kundens önskningar. Andra mervärden för kunden är hemleverans och 

montering samt inredningstips. 

 

6.2 Enkätanalys 

6.2.1 Mervärde 

Fråga tre i enkäten ställdes för att se hur kunderna såg på vissa variablers enskilda kvalitet och 

som då kan ses som ett mervärde för kunden. Fråga fem och sex användes för att för att se om 

kunderna ansåg servicegraden som ett mervärde samt om de förväntade, att i den butik som de 

handlat i, att sig att få hem möbeln samma dag som de köpt den. 
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Av Ikeas kunder förväntade sig 71 % att få med hem möbeln samma dag och totalt 66 % 

ansåg att det var viktigt eller mycket viktigt att också kunna få med sig produkten hem samma 

dag. Så för Ikeas kunder är en hög servicegrad ett förväntat mervärde. Andra mervärden har 

författarna utläst med fråga tre där det framgår att andra mervärden är pris, personlig 

service/försäljning och anpassningsbara produkter.   

 

Av Mios kunder förväntade sig 39 % att få med sig möbeln hem samma dag som de köpt den 

och totalt 65 % ansåg att det var viktigt eller mycket viktigt att få hem produkten samma dag. 

Så för Mios kunder är en hög servicegrad ett mervärde men som inte förväntas. Andra 

mervärden för Mios kunder är priset, personlig service/försäljning och anpassningsbara 

produkter. 

 

Av Jysks kunder förväntade sig 37 % att få med sig möbeln hem samma dag som de köpt den 

och genomsnittet tyckte det var viktigt att kunna få hem möbeln samma dag. Så för Jysks 

kunder är en hög servicegrad inte något som förväntas eller ses som ett mervärde. Andra 

mervärden för Jysks kunder är pris, kvalitet och design. 

 

Av Studio Moderns kunder förväntade sig bara 16 % att få med sig möbeln hem samma dag 

som de köpt den och genomsnittet ansåg inte att det är något mervärde för dem. Så för Studio 

Moderns kunder är en hög servicegrad inget mervärde som förväntas. Andra mervärden för 

Studio moderns kunder är kvalitet då 100 % ansåg det viktigt eller mycket viktigt. Ytterligare 

mervärdesvariabler var personlig service/försäljning och design. 

6.2.2 Involvering och lojalitet 

Ikeas kunder ansåg att det allra viktigaste vid val av möbelbutik var priset, kvaliteten och 

designen. Tillgängligheten på produkterna var också en variabel som värderades högt. De 

minst viktiga variablerna vid val av butik är butikens image/rykte och anpassningsbara 

produkter. Så sammantaget anser författarna att Ikeas kunder är låginvolverade och enligt 

Fills involveringsteori är en låginvolverad kund ofta en illojal kund. 

 

Vid val av möbelbutik för Mios kunder var variablerna kvalitet, personlig service/försäljning 

och design de viktigaste variablerna och lågt pris, närhet till butik, anpassningsbara produkter 

samt butikens ryckte och image var mindre viktiga. Tillgängligheten på produkterna ansågs 

däremot vara viktigt. Sammantaget anser författarna att de är på gränsen mellan hög- och 
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låginvolverad även om de lutar mer åt höginvolverade då båda variablerna för låginvolvering 

ansågs som minst viktigt. En höginvolverad kund är enligt Fills involveringsteori ofta en lojal 

kund eller åtminstone har lättare för att bli lojal. 

 

Jysks kunder ansåg att de viktigaste variablerna vid val av möbelbutik är kvalitet, lågt pris, 

närhet till butik och design. De minst viktiga variablerna var anpassningsbara produkter och 

butikens rykte/image. Vad gäller vikten av att kunna få hem möbeln samma dag så ansåg de 

flesta att det inte var så viktigt. Sammantaget gör författarna bedömningen att Jysks kunder är 

låginvolverade då variablerna för låginvolvering placerades som de viktigaste variablerna och 

variablerna för höginvolvering placerades bland de minst viktiga.  

 

Studio Moderns kunder är enligt författarna höginvolverade då de har valt variablerna 

kvalitet, design och personlig service/försäljning som de viktigaste variablerna och lågt pris, 

närhet till butik och anpassningsbara produkter som minst viktiga. Vad gäller tillgängligheten 

på produkterna så ansågs det inte heller som en viktig variabel. 

 

Analyseras svaren från fråga två med påståenden om kundernas beteende före köp så går det 

att se att kunderna till samtliga aktörer är väldigt informationssökande innan de genomför ett 

köp och att de besöker flera butiker innan köpet. Det var inte heller några av aktörernas 

kunder som lockas särskilt mycket av reklam i annonser och tv-reklam. Dessa svar kan tydas 

på lite olika sätt, antingen ses kunderna som höginvolverade då beteendet enligt teorin tyder 

på det men det kan även vara så att kunden inte är lojala mot aktören utan söker efter det som 

denne är ute efter. Är det en höginvolverad kund så kan det vara så att denne är ute efter att 

hitta den service eller specifika produkt som de söker medan den låginvolverade kunden är på 

jakt efter det lägsta priset. 

6.2.3 Överensstämmelse mellan möbelaktör och kund – viktutförandematris 

Författarna har valt att gradera företagens arbete med servicegraden jämfört med 

konkurrenterna på en skala från 1 till 5 där 5 betyder att de arbetar med en mycket högre 

servicegrad jämfört med konkurrenterna och 1 betyder att de arbetar med en mycket lägre 

servicegrad jämfört med konkurrenterna. Ikea får en femma då empirin visar att deras 

servicegrad är betydligt högre än de övriga aktörernas. Jysk tilldelas en trea då de har ganska 

bra förmåga att kunna leverera direkt till kunden. Mio ges en tvåa då stora delar av deras 
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sortiment är beställningsvaror och Studio Modern tilldelas en etta eftersom deras servicegrad 

jämfört med de andra aktörerna är mycket låg. 

 

Figur 6.1. Egen modell med utgångspunkt i Lumsdens (2006) viktutförandematris. 

 

Som figur 6.1 ovan visar hamnar Ikeas och Jysk arbete med servicegraden på en lämplig nivå 

i förhållande till vad kunderna efterfrågar. Mio och Studio Modern hamnar på gränsen mellan 

lämplig och förbättra i förhållande till vad kunderna efterfrågar. Enligt Lumsdens 

viktutförandematris bör de aktörer som hamnar under förbättra fokusera på de ordervinnande 

aktiviteterna. 
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7 Resultat 

Denna uppsats syfte är att analysera och utvärdera sambandet mellan aktörernas servicegrad 

och kunders involvering. 

 

Analysen visar att Ikea och Jysk är de aktörer som har den högsta servicegraden bland 

undersökningsobjekten och de aktörerna är också de som har låginvolverade kunder. Mio har 

en låg servicegrad och Studio Modern har en mycket låg servicegrad och dessa två aktörer har 

höginvolverade kunder. Så sambandet ser ut enligt följande:  

 Aktörer med en hög servicegrad har kunder som är låginvolverade.  

 Aktörer med en låg servicegrad har kunder som är höginvolverade. 

Det vill säga det finns ett samband mellan aktörerna servicegrad och kundernas 

involveringsgrad.  

 

Studien visar också att det finns ett samband mellan kunders involvering och vikten av att 

kunna få med varan hem samma dag som den köps om än inte lika starkt samband på grund 

av att Mios kunder som är höginvolverade såg en hög servicegrad som ett mervärde. Ikea och 

Jysks kunder är låginvolverade och de tycker det är av vikt att kunna få med möbeln hem 

samma dag som de köpt den. Studio Moderns kunder däremot är höginvolverade och ser 

ingen större vikt av att kunna få med möbeln hem samma dag som de köpt den. 

 

Viktutförandematrisen visar att de två aktörer som har låginvolverade kunder ligger inom 

området lämplig vad gäller arbetet med servicegraden och aktörer som har höginvolverade 

kunder ligger inom området förbättra. 
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8 Slutsats och diskussion 

Denna uppsats problemformulering är servicegradens betydelse för olika aktörer inom 

möbelbranschen.  

 

Servicegradens betydelse för de olika aktörerna: 

 Stora aktörer – För Ikea är en hög servicegrad av stor betydelse då deras kunder både 

efterfrågar det och förväntar sig det. Deras kunder är även låginvolverade och risken 

är då större att de byter aktör om produkten inte finns tillgänglig.  

 Mellanstora aktörer – För Mio har inte servicegraden lika stor betydelse även om deras 

kunder anser att det skulle kunna vara ett mervärde. På de standardiserade produkterna 

är det av större betydelse. Mios kunder är höginvolverade och då är inte servicegraden 

lika betydelsefull. För Jysk är servicegraden av större betydelse då deras kunder 

efterfrågar det samtidigt som de är låginvolverade.  

 Små aktörer – För Studio Modern på Stureplan har servicegraden ingen betydelse då 

deras kunder inte efterfrågar det. Studio Moderns kunder är även höginvolverade.  

 

Eftersom sambandet inte är så starkt mellan kunders involvering och vikt av att kunna få med 

möbeln hem samma dag måste varje aktör arbeta utifrån vad deras kunder efterfrågar men det 

blir viktigare att arbeta på rätt sätt med servicegraden om kunden är låginvolverad då denna 

enligt teorin oftast är illojal och lätt byter leverantör om en möbel finns till ett bättre pris eller 

är tillgänglig hos en annan aktör.  

 

Ikea och Jysk har låginvolverade kunder och båda har ett transaktionsinriktat synsätt där 

lågprisstrategin är tydlig och produktion föregår oftast utbytet. Det blir därmed viktigt för 

dessa två aktörer att arbeta med ständiga prispressningar och erbjuda kunden en hög 

servicegrad för att inte förlora kunden om denne inte kan finna vad han eller hon söker till 

lägst pris.  

Mio och Studio Moderns kunder har båda höginvolverade kunder och båda dessa har ett mer 

relationsinriktat synsätt vilket gör att det för dessa två aktörer inte blir lika viktigt att ha en 

hög servicegrad utan det är av större betydelse att arbeta i interaktion med kunden i 

värdeskapande processer och skapa lojalitet. Som Grönroos skriver så är det oftast mer 

effektivt att arbeta med de erbjudanden som redan finns istället för att skapa nya. 
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Förväntningarna kring att kunna få hem möbeln samma dag skilde sig mellan de olika 

aktörerna och det tror författarna beror på tidigare erfarenheter och genom de förväntningar 

som skapats. Är det en specialanpassad produkt förväntar sig inte kunden att få med sig 

produkten hem samma dag och känslan av att produkten är unik finns kvar. Därmed kan det 

anses vara ännu vikigare att arbeta med en hög servicegrad på standardiserade produkter då 

kunden i större utsträckning förväntar sig få hem varan på en gång. 

 

Studien visar att det är av varierande betydelse för aktörerna att arbeta aktivt med att 

upprätthålla en hög servicegrad. Är kunden låginvolverad, som Ikeas och Jysks kunder, anser 

författarna att det är viktigare att arbeta med en hög servicegrad och låga priser om det 

handlar om standardiserade möbler. Detta då en kund kan hitta en likande produkt som är 

tillgänglig till ett lägre pris hos en annan aktör och troligtvis väljer denna. Därför bör Ikea och 

Jysk fortsätta arbeta med en hög servicegrad. Författarna anser vidare att Mio skulle kunna 

höja sin servicegrad något då deras kunder visar på en viss efterfrågan av det, dock bara på de 

standardiserade produkterna. Studio Modern anser författarna inte behöva ha någon hög 

servicegrad utan fortsätta arbeta som de gör idag. 

8.1 Kritik till undersökningen 

De svårigheter som författarna stötte på under studiens gång var hur själva studien skulle gå 

till med informanter och respondenter. Det viktigaste för studien var att kunna svara på 

problemformuleringen och syftet.  

 

Från början planerades det att göra undersökningen med två företag från mellansegmentet och 

två från segmentet små aktörer samt Ikea från segmentet stora aktörer. Författarna lyckades i 

segmentet med stora aktörer samt mellansegmenten men i segmentet med små aktörer var det 

en del tillfrågade som inte hade tid. Konsekvensen av detta är att representationen för de små 

aktörerna i det segmentet inte blir lika tydligt som om det skulle varit två aktörer som deltog. 

 

Vidare har författarna själva diskuterat kring hur uttömmande och rättvisande enkätfrågorna 

var. Det visade sig i analysen senare att vissa svar inte var så lätt att uttolka som det kanske 

var förväntat. Författarna klarade av att analysera men det krävdes extra arbete. 
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Att största delen av empirin samlades in vid en handelsplats påverkar troligtvis att så många 

svarade att de besöker flera möbelbutiker innan de genomför sitt köp. 

 

8.2 Förslag på fortsatt forskning 

Studien som har presenterats i denna uppsats är enligt författarna själva en introduktion till 

ämnet om servicegradens betydelse. Det finns utrymme att göra mer ingående 

undersökningar, för en högre generaliserbarhet. Studien kan göras i ett vidare geografiskt 

område med fler aktörer inblandade, med djupare intervjufrågor samt mer uttömmande 

enkätundersökningar.  
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10 Bilagor 

10.1 Intervjuer 

Intervjuerna är återgivna ord för ord efter inspelningar gjorda med respondenterna, med 

deras samtycke. 

10.1.1 Ikea 

Intervju med Informant 1, ställföreträdande logistikchef och godsflödeschef. 

Vad är din position och ditt ansvarsområde? 

Jag jobbar som ställföreträdande logistikchef och godsflödeschef, vilket då betyder att jag 

ansvarar i huvudsak för logistiken inom husets väggar och inte så mycket för logistiken till 

huset. 

Vad är Ikeas affärsidé? 

Se hemsidan. 

Har Ikea någon speciell målgrupp? 

Målgruppen till Ikea är ju… vi säger att vi vill skapa en bättre vardag för de många 

människorna, det är ju visionen. Och sen är affärsiden att erbjuda ett brett sortiment, form- 

och funktionsriktiga heminredningsartiklar till så låga priser som möjligt så att så många som 

möjligt har råd att köpa dem. Och det är ju det att så många som möjligt och det är… 

målgruppen är väldigt riktad till… den marknaden… det är tänkt att rikta sig till den 

marknaden man befinner sig. Och i vårt fall handlar det om alltifrån 18 åriga singlar och 

studenter till pensionärer. Spannet är väldigt stort, samhällets alla olika typer av karaktärer, vi 

säger inte alla människorna utan de många människorna. Vi sträcker oss kanske inte så långt 

som till de som inte har några pengar alls eller till oljeshejker, man allt däremellan. 

Hur arbetar Ikea med konkurrensen på marknaden? 

Vi gör väldigt mycket konkurrensbesök och det är ju framförallt den säljande organisationen, 

den säljande funktionsbiten som gör mycket konkurrensbesök. Ikea är ganska snabba både på 

centralt håll och lokalt håll att agera på våra konkurrenters agerande. Vi hade t ex för några år 

sedan Kungsängen som började bli jätte jätte aggressiva och prispressade och prispressade 

och då är Ikea väldigt snabbt på med ett mottagerande och sänker priset. Och vi tar fram nått i 

vårt sortiment som kallas för backoff-produkter. Vi har t ex Malm i vårt byråsortiment som är 

en storsäljare och är en högkvalitativ produkt och då har våra konkurrenter tagit fram en 

liknande möbel till ett sämre pris men som vi upplever till en sämre kvalitet, kontringen från 

Ikeas sida blir då att omedelbart göra en produkt med sämre kvalitet och till ett ännu billigare 

pris för att visa att vi kan också göra en produkt med den kvaliteten och då skulle vårt pris bli 
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så här och det är ju egentligen bara för att våra konkurrenter att ni kan inte utmana oss vad 

gäller priset. 

Hur arbetar ni med lagertillgängligheten gentemot kund? 

Vi följer upp våra servicenivåer hela tiden både på varuhusnivå, nationell nivå och även på 

global nivå, och det vi gör är att titta på vad gäller våra servicenivåer är just tillgången till 

kund och det som är viktigt är ju inte där hur tillgången ser ut på våra lager utan hur tillgången 

ser ut på våra varuhus. Alla våra produkter är indelade i fyra olika servicenivåer kan man säga 

där servicenivå 1 är vår viktigast och sedan 2… i fallande rank till servicenivå 4. Där vi sätter 

att 99 % i tillgång till på våra S1 produkter och jag tror det är 97 % på våra S2er, 95 % på 

våra S3er och 90 % på våra S4er. Vi följer upp det regelbundet på veckonivå och även vårt 

system berättar för oss när vi brister i våra servicenivåer på grund av om det är prognoser eller 

om det är bristande…(ohörbart). 

Arbetar ni med olika tillgänglighet för olika produkter? 

Ja S1orna är ju då storsäljarna, men det kan även vara så att de genererar mycket bruttovinst, 

vilket då är en motivator till att det ska bli en S1a. Men antingen är det efterfrågan hos kund 

som sätter servicenivån, det vill säga hur viktig produkten är för våra kunder eller så är det 

hur viktig den är för oss. 

Hur ser processen ut från leverantör till det att kunden fått sin vara levererad? Och när 

kommer kunden in i bilden? 

Det är väldigt mycket utifrån vilken prognos vi har på produkten. I och med att Ikea är ett 

sådant enormt volymföretag så kan vi inte få hem produkter på beställning utan det handlar 

snarare om en chansning, även om det inte är en chansning egentligen då det handlar om 

väldokumenterad fakta som styrker. Om vi säger så här då, om vi tar fram en ny produkt så 

pressenteras den, det är någon designer som har tagit fram en produkt och vill sälja in den hos 

oss och om Ikea tycker att det är en bra produkt… vi har ju även egna designers som arbetar 

för oss som ligger nere på Ikea of Sweden nere i Älmhult. Och då tas den då fram och sedan 

diskuterar man där nere hur tillgången ser ut på råmaterialet som vi ska använda och så är det 

kanske björkträd, ja då tittar man på tillgången för det och kollar upp olika leverantörer av just 

björk. Och så säger man att okej dessa fabriker har vi för att tillgodose vårt behov, en 

jätteprocess för att se till att det finns råmaterial. Sedan sätter man en prognos att, Vi vill sälja, 

för det är ju det som man egentligen säger, vi vill sälja och vi tror att vi kommer sälja ca 

40000 av dessa i Sverige i år. Det är det första man säger, man sätter en landsprognos, och 

sedan är det ju så att varje varuhus i Sverige har olika varuhusandelar vi på Ikea *** står då 

ungefär för 10 % av omsättningen i Sverige för Ikea. Och vi ska då sälja ca 4000 av dem här 
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40000 på ett år. Vi blir då egentligen tilldelade detta från de människor som jobbar med et här 

och det är människor som känner till den här marknaden väl och de känner till utbudet eller 

framförallt efterfrågan hos kunderna och de brukar vara väldig pricksäkra i dessa prognoser. 

Sen skickas det ut till huset med en prognos som är satt från centralt håll där de säger att ni 

kommer sälja si eller så många i veckan och sen har vi då ett system, SRS, Stores 

Requirement System som direkt märker hur den här produkten säljer och om den lirar mot den 

ursprungliga prognosen eller om den säljer mer eller mindre, den korrigerar därefter 

prognosen. Beroende på vad produkten har för någon leveranstid och beroende på vad den har 

för pallkvantitet och beroende på vad den har för försäljning så beställer det här systemet den 

här produkten automatiskt och vi ska aldrig egentligen gå i brist. Om vi säger att det är 10 

kvar i lager och ni säljer 4 i veckan och det tar 4-5 dagar för produkten att komma hit så 

skickas en order. Så när den nya leveransen kommer ska det bara finnas 4-5 stycken kvar. 

Systemet har en inbyggd logik som går ut på att vi aldrig ska ha brist på en produkt samtidigt 

som vi måste hålla lagerhållningskostnaderna nere. Och balansen mellan tillgång och brist är 

väldig hårfin då vi inte har några jättehöga säkerhetslager på produkten utan oftast ligger det 

en eller två kvar i facket när leveransen kommer och då blir det en effektiv logistik och vi 

måste lagerhålla mindre samt ha ett högt flöde på volymen. 

Anser du att ha en hög lagertillgänglighet är ett mervärde för era kunder? 

Absolut det är det definitivt! Det är något som vi arbetat stenhårt med på Ikea de senaste tio 

åren, för attityden finns fortfarande kvar hos kunderna att om man kommer till Ikea så är det 

alltid nästan slut liksom, man få komma hit både en och två gånger. Och det är bara att titta på 

de kundundersökningar som vi gör där vi frågar om de upplever att de har produkten hemma 

som de vill köpa och det är bara kring 70 % som upplever att vi faktisk har det. Och det är en 

ganska låg siffra men jag kan tänka mig tro att det handlar mycket om sedvänja att det för tio 

år sedan om man frågade kunderna bara var 50 % som upplevde att produkten de ville köpa 

fanns i lager. Så servicenivåerna har blivit allt viktigare och viktigare och blir fortfarande 

viktigare och viktigare och just frågan om vi har frågan i lager blir mycket viktigare ute på 

varuhuset än tidigare. För frågar vi också våra kunder vilket vi har gjort är det som vi kallar 

för instant gratification, alltså att när de kommer till varuhuset att dom får en omedelbar 

tillfredställelse och får med sig varan hem direkt det är det viktigaste för våra kunder men de 

kanske får stå 10 minuter extra i kö men de får med sig produkten hem direkt. 

På en skala 1-5 hur viktig tror du servicegraden är för att möta konkurrensen på 

marknaden? 

En femma absolut! 
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Mäter ni kundernas behov? 

Det beror på. På varuhuset mäter vi vad kunderna efterfrågar vid kunderna vill ha ut av sitt 

besök i varuhuset och sen när det handlar om sortiment och så är det ingenting som vi mäter 

på varuhuset, men däremot är det något som Ikea gör på centralt håll med 

marknadsundersökningar och sådana bitar. Och sedan har vi en stor helt egen 

marknadsavdelning som just jobbar med vilket typ av utbud vi ska ha för att matcha med det 

som kunderna efterfrågar med det är ju som sagt något som sköts centralt. 

Hur vill ni uppfattas av kunden, budskap? 

Det går lite i vågor, vi försöker anpassa oss väldigt mycket efter vad som händer 

konjekturmässigt. Vi märkte när vi klev in i lågkonjunkturen för drygt två år sedan så blev det 

ju… alla förväntade ju sig en jättesmäll på hela handeln och det blev ju en smäll för Ikea men 

inte alls i samma utsträckning som för andra företag tack vare att vi har en sådan lågprisprofil 

och vi valde att trycka på den ännu mer i början av lågkonjunkturen för att verkligen ta mark 

på marknaden. Man kan säga så här att samtidigt som alliansen tog över för snart fyra år 

sedan så tryckte vi desto mer på kvalitet eftersom vi märkte att människorna i vårt PMA, 

Primary Market Area, det vill säga vårt upptagningsområde, hade mer pengar i plånboken och 

då behövde vi trycka lite mer på kvalitet för att locka till oss dom kunderna så vi anpassar oss 

väldig väl efter hur läget ser ut på marknaden. 

Hur arbetar ni med kunden i varuhuset? 

Vi har ju en grundtanke, Ikea har en grundtanke och det är att vi vill att kunderna ska göra så 

mycket som möjligt själva. Något som kallas för mekanisk försäljning, vi vill att dom ska 

komma hit, plocka upp en gul kasse och börja köpprocessen så tidigt som möjligt så klart, 

gärna direkt vid entrén och ofta har vi något schysst erbjudande precis vid ingången där. Så att 

man kommer igång med handlandet på en gång, för har man väl börjat är det svårt att sluta, 

man lägger ju gärna inte tillbaka nått som man just plockat. Men vi hart ju om allt fungerar så 

ska det ju egentligen vara så att den första personen som kunden har direkt kontakt med vara 

kassören, men nu behöver det inte ens vara kassören för nu har vi själv-scanningskassor. Så 

egentligen ska man kunna gå igenom hela varuhuset utan att då egentligen vara i kontakt med 

en enda medarbetare. Nu kan ju detta verka mycket tråkigt men det är ju inte så… det vi ser är 

ju att marknaden mer och mer eftersträvar justpersonlig försäljning och personlig service och 

vi går mer och mer åt det hållet, vi kan titta på så som i USA t ex. där tycker kunderna att det 

är helt vansinnigt att man ska behöva gå och plocka sina varor själva på ett lager, det är nått 

som är helt galet tycker dem. Därför har vi börjat med något som heter plockservice där man 

kan betala lite pengar så går personalen och plockar åt kunderna. Just nu får man betala för 
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det men vi vet inte hur det kommer att bli i framtiden, men som det ser ut nu så är det så. Vi är 

ju ett företag där vi vill att kunderna ska klara sig så mycket som möjligt själva och det är ju 

därför också som vi kan hålla nere priserna för vi har ändå förhållandevis låg personalkostnad 

i relation till den volym som vi omsätter. Det är ju egentligen en förutsättning, det är ju därför 

som Ikea har så billiga priser, det är för att vi säljer så höga volymer och för att kunderna gör 

det mesta av arbetet själv… man plockar sina varor själv och man monterar dem själv. Sen 

kan man ju få tilläggstjänster men då får man ju betala extra för det eller man kan få dem 

monterat men då får man betala för det eller man kan få det hemkört men då får man också 

betala för det. Vi erbjuder ju servicen men det kostar ju lite mer. Vi kommunicerar ju ut att 

när man kommer in på ett Ikea varuhus, vilket som helst, så är det ju tydligt kommunicerat där 

att ”så här handlar du på Ikea”. Du går i möbelutställningen, du tittar på det du vill ha och på 

varje produkt finns det en köphänvisning där det står att den här varan hämtar du på vårt lager 

och du hittar den på den hyllan och det facket och så där. Sen går man ner i saluhallen till våra 

småbutiker och heminredningsbutiker och hämtar knivar, gafflar, glas, servetter, lampor om 

man vill ha det eller textilier etc. så att det går ut på att kunderna ska plocka själva men det 

ska finans personal som kan hjälpa till när informationen inte är tillräcklig eller när man vill 

ha något lite speciellt. Ikea är ju inte det företag som erbjuder personlig service i den 

utsträckning som många andra företag gör. 

Anser du att ni har högt eller lågt pris? 

Jag anser att vi har lågt pris. 

Varför ska man välja att möbler hos er? 

Jag skulle vilja säga att för att skillnaden mellan Ikea nu och för tio till femton år sedan så var 

det låga priser framförallt nu är det lågpris med kvalitet och det är det mycket om man tittar i 

designtidningar, man kan sitta och bläddra i vilken designtidning som helst så är Ikea ofta 

väldig representerade även i dem så vi står väldigt högt i kurs nu även designmässigt och vi 

märker att många av våra konkurrenter kopierar våra varor eller åtminstone försöker 

efterlikna och sen sätter dem ett annat namn på och trycker i en massiv ekskiva så kan dem 

höja priset med 4000 spänn. Men varför ska man då handla hos oss? Jo för att det är kvalitet 

med lågpris, det är lägst pris och det är jäkligt schysst kvalitet. 

10.1.2 Mio 

Intervju med Informant 3, säljledare. 

Vad är din position och ditt ansvarsområde? 
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Min position är då säljledare som det så fint heter och mitt ansvarsområde är då att vara ett 

understöd till säljarna, och ta ett extra ansvar i butiken. Det är jag och en till då som har det 

ansvaret. Så vi jobbar under varuhuschefen som en kommunikatör mellan personalen och 

varuhuschefen. 

Vad är Mios affärsidé? 

Generellt sätt är ju affärsidén att vara förstahandsalternativet när det gäller moderna lösningar 

till kunder, det är det som är centeralt formulerat. Det vill säga att vi ska kunna tillhandahålla 

en lite modernare lösning till kunderna, i olika prisklasser. 

Vilken målgrupp har Mio? 

Nej, det är väl egentligen den moderna kunden som i så fall är den utstakade målgruppen. 

Följdfråga: Hur definierar ni en modern kund? 

Ja jag vet inte riktigt hur vi definierar det men det är den kunden som är lite mer intresserad 

av inredning och den som vi ser ta ett steg längre, ser roliga lösningar. Vi har ju en del 

moderna möbler som vi ser är lite mer rätt i tiden än vad de var för tio år sedan. 

Hur arbetar Mio med konkurrensen på marknaden? 

Alltså vi ser kanske på nyetableringar och ser vad de har för några erbjudanden speciellt så i 

Stockholm och vi försöker då matcha med något liknade erbjudande. Som vi gjort nu t ex när 

Stalands öppnade upp en ny butik i Nacka och då körde de ju en rajd på en soffa för ett vist 

pris och sedan hade vi en likande soffa och så körde vi samma pris på den då för att matcha 

det då och vi kollar då lite vad konkurrenterna kör för rajder och så kör vi något liknande.  

Följdfråga: Hur ser ni på marknaden i övrigt i framtiden, ni säger att ni inte konkurrerar 

med Ikea till exempel?  

Vi känner att vi har våra marknadsandelar och Mio står ju för kvalitet och om man kollar på 

siffror och så ser det bra, vi känner oss inte oroade alls egentligen även om vi har Stalands och 

Em med flera som konkurrenter så ser vi inte det som ett hinder utan som ett bra komplement, 

vi kan komplettera varandra. Vi försöker inte på något sätt konkurrera ut dem. Vi har ju Bo 

Concept här nere på Outlet och så har Chilli från Göterborg just slagit upp portarna och vi ser 

det bara som positivt för vårat besöksantal ökar ju. Det blir lite som en handelsplats istället för 

att det blir konkurrens. 

Följdfråga: Hur ser det ut i övriga Stockholm då? 

Ja det är samma sak där egentligen, det är bara kolla i kungens kurva där har vi en butik som 

ligger jättenära Ikea och där har du också Stalands som öppnat samt en annan möbelgalleria. 

Så jag menar vi försöker lägga oss på sådana ställen. 

Följdfråga: Stalands i Nacka sa du, hur är det geografiskt? 
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Ja Stalands ligger ju i ungefär samma prisklass som vi gör, kanske lite strax över. Men som 

Ikea matchar vi inte till exempel, utan vi kollar väl lite på Em, Stalands och andra som ligger i 

samma priskategori, och vi har ju kunder från staden, som Bromma exempelvis. För Stalands 

ligger inte bara i nacka utan de ligger ju i City också och så där. 

Vilka är Mios fräsmat konkurrenter anser du? 

Det är då Stalanda, Europa Möbler och Bo Concept. 

Hur arbetar ni med lagertillgängligheten? 

Det är ju väldigt olika, vi har ju först ett centrallager nere i Tibro och leveranstiden därifrån är 

tre veckor och det är ett jättestort lager och där finns då det mesta, men vi har ju även ett lager 

här också då. Detta lager försöker vi fylla på så mycket som möjligt då med de förbruksvaror 

som går ofta och så försöker vi hålla ett kontinuerligt lager och så har vi beställningspunkter 

och så. Annars soffor och så är ju specialbeställningar, så det är ju direkt från leverantör. 

Detta eftersom man får välja tyg, sittkomfort, kombinationer, sitthöjder och sånt där, då går 

det ju inte att lagerförvara då det finns tusentals olika kombinationer som du kan ha och då är 

det alltid en beställningsvara. 

Följdfråga: Ni har produkter som kunden kan få med sig hem samma dag? 

Ja det har vi men inte i samma utsträckning som Ikea då så klart men dem populäraste 

produkterna har vi då. 

Följdfråga: Har ni någon utsatt servicegrad? 

Nej det har vi inte. Det är alltid svårt att veta hur mycket som kommer gå åt men vi försöker 

att inte ha ett allt för stort varulager i alla fall. Men t ex lite enklare matbord och sådant som vi 

har rajder på försöker vi hålla hemma 

Följdfråga: Hur är det med andra stora pjäser? 

Sängar är ju egentligen en grej som vi beställer direkt från leverantör och leveranstiden är så 

pass kort, den ligger på mellan 2-4 veckor. Så det anser vi då vara rimligt. 

Vad är motivet till att ni valt att arbeta med servicegraden som ni gör? 

Det är väl egentligen en lagerytsfråga och kostnadsfråga, för att kunna lagerhålla soffor och 

liknande behöver vi ett lager på 3000 kvadrat, idag har vi ett lager på 1000 kvadrat. Sen 

arbetar vi ju med stolar och sådant som är färdig monterade och inte kommer i platta paket 

vilket tar en enormt stor plats. Det är helt enkelt därför vi har den servicegrad vi har. 

Hur ser processen ut från leverantör tills det att kunden fått sin möbel, samt när 

kommer kunden in i bilden? 

Vi gör ju en order här och den faxas hela vägen ner till leverantören och sedan får vi en 

orderbekräftelse inom en till två veckor framåt med den ungefärliga planerade 
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leveransveckan. Då skickar vi ett sms till kunden så att dem vet ungefär när den produkten ska 

levereras samt en uppmanelse om att fullbetala så att deras order kan hanteras snabbare. Och 

har kunden valt leverans hem så anlitar vi en extern leveransfirma och då kan vi ju inte skicka 

ut varorna till dem innan ordern är fullbetald. Men för vissa produkter har vi varan hemma 

och då kommer kunden in i butiken och få med den hem samma dag. 

Anser du att det skulle vara ett mervärde för Mios kunder att ha en hög servicegrad? 

Nej jag känner att majoriteten av vårt sortiment, 50-60 procent av vårt sortiment finns nere på 

centrallagret i Tibro och det tar oss 3-4 dagar att få upp det, så att istället lagerhålla det här är 

ingen idé, det är en väldigt liten procent av kunderna som inte väntar 3-4 dagar utan de flesta 

brukar se det som en rimlig väntetid. 

På en skala 1-5 hur viktig tror du servicegraden är för att möta konkurrensen på 

marknaden? 

Ja 2-3 någonstans. 

Mäter ni kundernas behov? 

Nej inte vad gäller lager och så men vi gör ju kundundersökningar det gör vi ju. Det är något 

som görs centralt, så gör man ju kundundersökningar. Där mäter man hur pass nöjda man är 

med service och så. 

Erbjuder ni nått mer än själva produkten? 

Alltså vi har ju… man kan köpa till montering, hemleverans och sen har vi ju en 

serviceavdelning som dygnet runt dit du kan ringa, du kan egentligen ringa till butiken dygnet 

runt om du vill ha hjälp med montering och sådant där, och är det någon som ringer så 

försöker vi självklart lösa deras problem och så vidare. Sedan på hemsidan kan du ladda ner 

faktablad och sådant där om det är några produkter som man vill ha info om. Nått som gör oss 

ganska unika är att vi har en förseningsgaranti om dina möbler är försenade. Tänk dig att du 

har köpt en soffa och vi har sagt att den ska komma om åtta veckor och så blir den förenad två 

veckor så du två hundra kronor per helförseningsvecka upp till 10 % av varans totala värde 

eller max 1000 kr och det är något som vi är ganska unika med. 

Anser du att ni har högt eller lågt pris? 

Alltså det där är ju både och, vi har ju lågprisprodukter och så har vi högprisprodukter, vi har 

ju vissa märkesprodukter och då ligger vi ju på marknadspriserna t ex Carpe Diem och 

Stressless det är ju märkesvaror. Vi ligger ju fortfarande i den övre skalan eftersom vi har lite 

högre kvalitet. Jag tänker då framförallt på Ikea eller Jysk, om man jämför med dem så är vi 

lite högre i pris. 

Hur arbetar ni med kunden i butiken? 
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Vi jobbar ganska aktivt med kunderna, vi hart ju säljdiskar utplacerade över alla plan och som 

alltid ska vara bemannade. Så det är ju egentligen så att vi hjälper kunden genom köpet 

snarare än att dem hjälper sig själva skulle jag vilja påstå. Ofta finns det ju så mycket färger, 

klädslar och storleker att välja mellan som kunden behöver hjälp med. 

Hur arbetar ni med att få kunden att göra ett återköp? 

Ja det är ju att ge en bra service då och ha en bra uppföljning hela tiden samt om det blir fel så 

försöker vi rätta till det så bra och smidigt som möjligt. Så att kunderna vet att även om det 

krånglar till sig så finns vi där och hjälper till. Så det är egentligen bara att hålla en hög 

service och hålla det vi lovar. Alla kunder ska ha samma service oavsett vad de har i 

plånboken eller hur de ser ut. 

Hur vill ni uppfattas av kunden, budskap? 

Det är som det modernare lite roligare konceptet, det som ligger rätt i tiden, vi försöker hela 

tiden hänga med och förnyar vårt sortiment hela tiden och inte kör med det gamla hela tiden. 

Utan varje år kommer med nya nyheter och så kör vi två katalogsläpp per år och så kör vi 

kampanjer samt en utemöbels katalog. Det vill säga. vi försöker hela tiden uppdatera oss. 

Varför ska man välja att köpa möbler hos er? 

Därför att vi har den högsta servicenivån enligt mig och vi har ett brett sortiment, så enligt 

mig borde man kunna hitta någonting rätt för varje kund, i varje prisläge och varje 

kvalitetsläge. 

10.1.3 Jysk 

Intervju med informant 2, butikschef. 

Vad är din position och ditt ansvarområde? 

Yes, Informant 2 heter jag och har jobbat i åtta år som butikschef och i den här butiken har jag 

jobbat i tre veckor. Tidigare jobbade jag i Barkarby som butikschef. Mitt ansvarsområde är 

hela butiken. Jag ansvarar för inköp, driften, planeringen, allting. 

Vad är Jysks affärsidé? 

Det är att vi ska bli ett av de bästa och ledande företagen inom möbelbranschen och sovrum, 

precis som Mio och dem andra.  

Har Jysk någon speciell målgrupp? 

Nej. Det är allt och alla. Det är alla målgrupper.  

Hur arbetar Jysk med konkurrensen på marknaden? 

Nej, jag är inte involverad så mycket i det. Det är inköpsavdelningen som är involverad i det.  
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Men vi har en låg prissättningsstrategi. De hittar ju billiga leverantörer ifrån utlandet för det 

mesta, så det är det kan man säga. 

Vilka är Jysks främsta konkurrenter? 

Vår främsta konkurrent? Det är nog Ikea. 

Hur arbetar ni med lagertillgängligheten gentemot kund? 

Vi har en del varor som är beställningsvaror, som inte finns i butikslagren, vi har inte dom. 

Har vi inte dem så beställer vi hem dem när kunden efterfrågar. Men de flesta av våra varor 

finns på lager, så vi lagerför ju. Så man kan säga att vi har en ganska hög servicegrad utifrån 

vad ni benämner servicegrad. 

Följdfråga: Vilka slags varor är det som ni inte har på lager? 

De dyrare varorna, som vi inte har så stor omsättning. Och väldigt stora varor, alltså det finns 

ju en del soffgrupper som är väldig stora och då vi har så små lagerutrymmen har vi ingen 

möjlighet att ha dem på lager. Då har man den som beställningsvara. Eftersom vi har 

leveranser en gång i veckan så kan man få hem de väldigt snabbt. Från vår inköpsavdelning 

har vi krav på oss att ha ett visst antal artiklar. Vi får inte gå över en viss antal procent av en 

vara som vi inte har hemma, de kallas för aktiva varor. Det går per automatik. Vi köper ju från 

centrallagret. Och sen är det inte alltid så att vi kan påverka att vi får hem alla varor. Det är 

liksom en vara är slut på centrallagret och då kan vi inte få hem den till butikerna heller. Så 

det kan hända att vi ibland, liksom, att den här listan blir lite längre och det brukar vara, man 

har, man kan var utan max 25 varor, kan man vara utan. Men då är det de här lite större 

varorna, och ibland blir den här listan längre på grund av att vi inte kan påverka när den inte 

finns hemma på centrallager. 

Hur ser processen ut från leverantör till det att kunden fått sin vara levererad? Och när 

kommer kunden in i bilden? 

Antingen köper vi in först och så kommer kunden in i butik eller så kommer kunden in först 

och sedan lägger vi en beställning, det gäller dem stora varorna. Är det så att vi har en 

kampanjvara som säljer väldigt bra och tar slut på två dagar så har man alltid en möjlighet att 

göra en reservation på varan och låsa det priset som är för dagen. Och när vi har fått hem 

varan veckan därpå så kontaktar vi kunden så hämtar de den och få alltid det bästa priset som 

är på kampanj, även om varan liksom har tagit slut hos oss. 

Vad är motivet till att ha en ganska hög servicegrad? 

Det är kunderna som betalar våra löner. Jag menar, har inte du bra servicegrad till kunderna så 

vänder de sig till konkurrenter. Så det är liksom bara så att vi försöker behålla verkligen 

kunderna till 100 procent, det är A och O. 
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Anser du att servicegraden är ett mervärde för era kunder? 

Ja, de tycker, att de flesta som kommer in till butikerna, även om en del kampanjvaror är slut, 

tycker det är väldigt bra att kunna lägga en reservation på varorna och då få det billigaste 

priset som vi har på den varan. 

På en skala 1-5 hur viktig tror du servicegraden är för att möta konkurrensen på 

marknaden? 

Fem. 

Mäter ni kundernas behov? 

Vi har ju kundundersökningar, det har vi ju, så att… nu finns det på vår hemsida att de kan se 

var de handlar, många besöker vår hemsida för numera har vi inga kataloger i butikerna, så 

fortfarande så, där finns det ju en sådan där, ris och ros-låda heter det där kunderna kan tala 

om vad de tycker om oss, eller så kommer liksom enkäter ut. Sen har vi dessutom någonting 

som heter provköp. Att vi hyr ett företag som går in i en butik som en vanlig kund, och mäter 

servicen i butiken. Hur mycket service som de får av expediterna i butiken, och vi mäts ju på 

olika parametrar. Om vi erbjuder vi kunderna bra varor, om vi erbjuder de bra service, om vi 

hälsar på kunderna och hur snabbt tar vi kontakt med kunderna.  

Följdfråga: Vet ni i förväg när en detta provköp genomförs? 

Vi vet i förväg under vilken period de kommer. Men vi vet aldrig vem det är och när exakt 

vilken dag de kommer. 

Erbjuder ni nått mer än själva produkten? 

Ja vi har något som heter merförsäljning. Om en kund köper sängar så ska vi alltid erbjuda 

ben, skydd till sängen, nya lakan, allting typ. Liksom mer varor till kunderna. För många 

tänker ju liksom inte när du köper sängar att det kanske inte ingår ben i sängen. Så vi försöker 

alltid erbjuda mer, merförsäljningsvaror. 

Hur vill ni uppfattas av kunden, budskap? 

Vi ska uppfattas som kompetenta, vi ska ju liksom kunna våra varor. Vi har något som heter 

säljpass på Jysk. Så vi har en person är anställd på trädgårdsavdelningen under öppettid, en 

personal som är i madrass studion, en personal för täcken och kuddar där det är dyrare varor, 

där kunderna behöver mer hjälp. Jag tror att kunderna har väldigt hög krav på att vi ska kunna 

mycket om den här varan som vi säljer, fakta om varan, det upplever jag är väldigt viktigt för 

kunderna. Att jag ska kunna säga att, okej det här dunet varför just det här dunet som är 

dyrare är bättre än ett annan. 

Hur arbetar ni med kunden i butik?  
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När det är mer småvaror så sköter sig själva, sådana varors säljer av sig självt. Men när det 

gäller trädgårdsmöbler, vanliga möbler och sängar så behöver kunderna oftast mycket hjälp. 

Så det blir mycket mer personlig service. 

Anser du att ni har högt eller lågt pris? 

Ja, jag vet att vi har lågt pris. 

Varför ska man välja att köpa möbler hos er? 

För att, precis som sagt, vi är ju lågpriskedja och har man inte råd med dyrare varor så kan 

man gå in till oss och hos oss kan man alltid hitta det man vill. Alltså vi har ju ett väldigt stort, 

brett sortiment har vi, på det mesta. Både sängar, täcken, kuddar, möbler, det är liksom lite 

olika varianter. Vi är inte så stora jämfört med de andra kedjorna, det är vi inte eftersom vi har 

så små lagerutrymmen har vi ju. Men ändå kan man välja mellan olika färger, olika 

variationer av sängar, hårdhet mjukhet. När de gäller möblerna har vi lite olika färger att 

variera på. Vi har ett brett sortiment ändå för att liksom vara så små butiker. 

Hur arbetar ni med att få kunden att göra ett återköp? 

Det är just den här servicen som vi ger till kunderna. Jag menar, om jag själv går in i en butik 

och upplever att jag får en bra service så går jag tillbaka till den butiken. Får jag en dålig 

service så går jag aldrig mer tillbaka dit, oavsett hur bra priser de har. Det är därför som vi 

försöker ge den servicen till kunderna. 

Följdfråga: När du säger service, vilka moment är det som ingår i det? 

Just när mån går in i en butik och får man en hälsningsfras av en expedit som står i kassan, 

just då känner jag liksom att okej, här är de trevliga. Här kan jag liksom gå in och handla och 

här kan jag få hjälp om jag behöver hjälp med något. Går jag in i en butik och expediten ser 

mig men säger inte hej, då känner jag det att, alltså, vem är det som står i kassan egentligen? 

10.1.4 Studio Modern 

Intervju med Informant 4, butiksägare. 

Vad är din position och ditt ansvarområde? 

Jag äger butiken och ansvarar för allting i stort sett kan man säga. 

Vad är Studio Moderns affärsidé? 

Det är ju att… vi vill ju vara en liten spännande butik där man kommer in och ser nya saker. 

För i många butiker idag är det väldigt likriktat och man kan nästan veta vad mans er om man 

går in där. Vi har ett litet handplockat sortiment som vi väljer ut. Vi åker runt på mässor och 

sådant och kollar. 

Vad är Studio Moderns målgrupp? 
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Vi riktar oss ju lite mot mera höginkomsttagare det gör vi om man kan uttrycka sig så 

generellt. 

Hur arbetar Studio Modern med konkurrensen på marknaden? 

Ja dels är det ju det här med konceptet och varorna men sedan försöker vi i den mån vi orkar 

med att marknadsföra oss själva. Nu är ju nätet en sådan bra kanal, folk använder ju verkligen 

det. Så hemsidan är ju jätteviktig idag. Vi uppdaterar den så ofta vi bara orkar, men vi sköter 

ju allting själva så att det blir ju så mycket som man hinner med. Sedan ingår vi nu i en grupp 

som vi har bildat här som ligger precis norr om Stureplan där vi försöker launcha området 

som ett litet inredningsområde, vi gör den del gemensamma aktiviteter då. 

Vilka är Studio Moderns främsta konkurrenter anser du? 

I dagsläget är det väl Plan 1 och Nordiska Galleriet. 

Hur arbetar ni med lagertillgängligheten? 

Vi lagerför lite grann här i butiken, men det är väldig begränsat. Vi har det som går mest, t ex 

laminatborden som har ett väldigt bra pris. Så på vissa smågrejer har vi ett litet lager. Vi kan 

ju inte lagerföra större möbler osv. det går ju inte . Vi hyr i och för sig in oss på ett annat lager 

så vi har lite hjälp så. Men vi har inget utsatt att vi ska ha ett visst antal varor i lager. Vi vet 

ungefär hur många bord vi kommer sälja, det bygger vi på ren erfarenhet så vi har ju inget 

stort lager utan kanske en 8-10 bord. Det är en fördel att kunna ha dem på lager då det blir lite 

lättare för kunden att fatta ett beslut om dom kan ta med sig det på en gång 

Hur ser processen ut från leverantör tills det att kunden fått sin möbel, samt när 

kommer kunden in i bilden? 

Det är oftast en mycket långdragen process, det är sällan de kommer in och beställer något 

med en gång. Utan man kommer in här en gång och sedan en gång till med familjen och sedan 

flera gånger till. En del tar nästan ett helt år på sig att bestämma sig för ett matbord och sen 

när man väl har bestämt sig då så tar vi upp en beställning och de lämnar handpenning och vi 

levererar efter den tid det tar att få fram produkten. Det är lite olika med leveranstid beroende 

på leverantör. Det är allt mellan 4 och 12 veckor. 

Anser du att det skulle vara ett mervärde för Studio Moderns kunder att ha en hög 

servicegrad? 

Nej nej, alltså när du beställer en soffa så får du ju den i vilket tyg du vill och det kommer 

från Italien och du kan få den i hundra olika skepnader så det är helt omöjligt att göra det i 

huvudtaget. 

På en skala 1-5 hur viktig tror du servicegraden är för att möta konkurrensen på 

marknaden? 
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En etta eller kanske en tvåa då om man ser till borden och så vidare så tycker ju många att det 

är bra att få hem dem direkt. 

Mäter ni kundernas behov? 

Nej det gör vi inte, utan det vi köper in går vi på egen känsla, jag är enväldeshärskare(skratt). 

Följdfråga: Brukar kunder komma med förslag på vad dom skulle vilja se i butiken? 

Ja det klart de gör och de säger att det är så bra. Men jag tittar i alla fall på allting men har 

hittills aldrig fått något bra förslag. 

Erbjuder ni nått mer än själva produkten? 

Ja alltså vi levererar ju produkterna hem och även monterar upp det. Vi försöker hålla en 

väldigt hög servicenivå. Vi kommer även ibland med inredningsförslag och så. Jag har själv 

arbetet med offentlig miljö tidigare så jag har ganska bra bakgrund för att göra det. 

Hur vill ni uppfattas av kunden, budskap? 

Vi vill uppfattas som exklusiva, för jag menar när man kommer in hit så förväntar man sig att 

få något litet extra som inte alla andra har och framförallt är väl bemötandet viktigt också, att 

man har kunnig personal. Vi har testat lite med något yngre personal men det fungerar inte, 

man måste kunna så mycket för att verka trovärdig. 

Hur arbetar ni med kunden i butiken? 

Som jag precis sa och så gäller det att ha en hög personlig service. 

Hur arbetar ni med att få kunden att göra ett återköp? 

Nej det gör vi inte utan det är något som vi kanske borde göra mer. Men sedan går vi mycket 

på referenser också, att någon säger att har du varit där etc. men vi märker att vi har många 

kunder som kommer tillbaka, det blev väldig påtagligt nu när vi flyttade också genom att 

nästan alla kunder vi hade på Flemminggatan har varit här och tittat och de blir väldig glada 

när man känner igen dem. 

Följdfråga: Hur är det med att locka nya kunder då? 

Ja det går ju förbi massor med folk här hela dagarna så det kommer ju in massor med nyfikna 

och sedan är det säkert en femton hotell i de närmaste kvarteren så det kommer hit jätte 

mycket nya. Butiken i sig är en levande reklampelare på något sätt eftersom att läget är så bra.  

Anser du att ni har högt eller lågt pris? 

Lite högre skulle jag vilja säga. 

Varför ska man välja att köpa möbler hos er? 

Därför att man får bra kvalitet och man får en bra service och man kan få i stort sett vad man 

vill, vi kan till och med rita möbler till dem om de vill. Vi kan anpassa oss hur mycket som 

helst egentligen. 
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10.2 Kundenkäter 

Sammanställning av resterande enkätsvar. 

 

Könsfördelning 

 Ikea Mio Jysk Studio Modern 

Kvinna 50 % 57 % 53 % 48 % 

Man 50 % 43 % 47 % 52 % 

 

Civilstatus 

 Ikea Mio Jysk Studio Modern 

Singel 38 % 13 % 32 % 12 % 

Gift 21 % 44 % 26 % 48 % 

Sambo 33 % 39 % 32 % 40 % 

Särbo 8 % 4 % 0 % 0 % 

Annat 0 % 0 % 10 % 0 % 

 

Sysslesättning 

 Ikea Mio Jysk Studio Modern 

Arbetande 63 % 65 % 47 % 80 % 

Studerande 25 % 9 % 21 % 8 % 

Arbetslös 8 % 0 % 5 %  

Pensionär 0 % 4 % 16 % 8 % 

Annat 4 % 22 % 11 % 4 % 

 

Inkomst 

 Ikea Mio Jysk Studio Modern 

0-10.000kr 13 % 9 % 10 % 0 % 

10.001-20.000 29 % 4 % 37 % 0 % 

20.001-30.001 33 % 39 % 37 % 24 % 

30.001< 25 % 48 % 16 % 76 % 

 

Vad anser du ger dig det lilla extra när du köper en ny möbel? 

Ikea: 

Funktion  

Fint hem 
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Bra pris och mycket för pengarna 

Anpassad till 

Bra pris och service 

Frakta hem gratis 

Kvalitet och snygg 

Funktion 

Att det är nytt, förändringen hemma som blir 

Möjlighet att kombinera på olika sätt 

Att den är unik 

Känslan av nytt, förnyelse helt enkelt 

 

Mio: 

Att det är snyggt 

Personalens service 

Design 

Snabb leverans och bra information om hur den sköts om 

Enkelhet – att det finns i lager 

Service och hemleverans utan extra kostnad 

Design 

Kombination bra pris/kvalitet/design 

Hemmet blir som nytt 

Ökad hemtrivsel 

Design  

Pris 

Köper endast det jag behöver 

Att den är tidlös och går att använda till mer än en sak 

Passar i miljön 

Att fylla ett behov 

Hemmet känns fräschare 

 

Jysk: 

Bra kvalitet till ett bra pris 

Kvalitet och hållbarhet 



78 

 

När man hittat bra möbel 

Annat omkring en produkt t ex, kan ibland göra mycket, personliga associationer, vad jag 

känner inför designern/dennas filosofi 

Att man slipper behöva ha kontakt flera gånger på grund av att produkten är skadad 

Miljötänk och rättvisetänk 

Nyhetsbehag 

Att den ser bra ut i hemmet när man väl har placerat in den där 

 

Studio Modern: 

Service, utbud 

Sticker ut från mängden, ypperlig finish 

Kvalitet 

Rätt i magen och tilltalande för ögat 

Att den grejen jag köpt lyfter helheten i mitt hem, stor som liten 

Trevlig design/trevlig personal 

Att den passar in i miljön där jag ska ha den, pris 

Kvalitet  

Tillverkningssätt, miljömärke, utseende, pris 

Service, kringförsäljning, helhetslösning 

Originalitet 

Hög service/rabatt 

Service i butiken 

Pris i förhållande till kvalitet, ej massproducerat 
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Kundenkät – Möbelbranschen 

Jag är:  Man   Kvinna  

Födelseår:  19__ __   

Civilstatus:  Singel  Sambo   

  Gift   Särbo   Annat 

Sysselsättning:  Arbetande  Studerande 

  Arbetslös  Pensionär   Annat 

1. Rangordna vad du tycker är viktigast vid val av möbelbutik? 1 är viktigast och 7 är 

minst viktigt. 

Lågt pris __   Närhet till butik ___  

Personlig service ___ Anpassningsbara produkter __  Kvalitet___ 

Butikens rykte/image ___ Design __ 

2. Hur väl stämmer följande påståenden in på dig? 

a) Jag besöker flera möbelbutiker för att se deras utbud innan jag genomför ett köp 

Stämmer inte alls    1  2  3  4 5   Stämmer mycket väl 

     

b) Jag är aktiv i mitt informationssökande (via Internet och tidskrifter) om de möbler 

jag är intresserad av innan jag genomgör ett köp 

Stämmer inte alls    1  2  3  4  5   Stämmer mycket väl 

     

c) Jag lockas till köp av det som står i annonser och tv-reklam 

Stämmer inte alls    1  2  3  4  5  Stämmer mycket väl 

     

3. Hur ser du på följande?  (1 är inte alls viktigt för dig och 5 är mycket viktigt för 

dig) 

                                Inte alls viktigt Viktigt  Mycket viktigt 

 1  2  3 4  5 

a. Pris      
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b. Närhet till butik      

c. Personlig service/försäljning      

d. Anpassningsbara produkter       

e. Kvalitet      

f. Butikens rykte/image      

g. Design      

4. Vad anser du ger dig det lilla extra när du köper en ny möbel? 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

5. Förväntar du dig att få med möbeln hem samma dag som du genomför ditt 

köp?  

  Ja   Nej 

 

6. Tycker du att det är viktigt för dig att få hem möbeln samma dag som du köper 

den?  

Inte all viktigt Viktigt   Mycket viktigt 

 1  2  3 4  5 

     

 

7. Uppskattad inkomst per månad? 

 0-10 000 kr  10 001–20 000 kr  20 001-30 000 kr 30 001kr> 

 

 

 

Tack för din medverkan! 


